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dn -

2022 -o1.13

oBWlEszczENlE
Zgodnie z ań, 2,1 Ust, 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l-, poz.2373), W związku z ań, 49
Kodek§u Postępowania Administracyjnego, Burmi§trz l,Iszczonowa infolmuje oI

> Wszczęciu

>

postępowania

W sprawie Wydania decyzji o

środowi§kowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegając€go na "Budowie farmy fotowoltaicznej
SPV LindóW 2 zlokalizowanej na częścidziałki nr 157 W miej§cowości LindóW, Gmina
MszczonóW", powiat żyrardow§ki, Województwo mazowieckie,
dokumentach
Publicznie dostępnym Wykazie danych
zamieszczeniu W

o

-

zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistża
Mszczonowa Nl G.622o.26.2021.JJ z dnia 13 stycznia 2022 r. W §prawie konieczności
pzeprowadzenia oceny oddziaływania \łW, pzedsięWzięcia na środowisko.

1,

2.
3.

Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 12 §ierpnia 2021 r. na Wniosek- pełnomocnika

Firmy Energomix solar Farm

2 sp- z o.o,, Ul.

czereśniowa 98/117,

02 - 456 Warszawa, która jest inwestorem przedsięWzięcia.
organem właściwymdo Wydania decyzji je§t Burmistrz Mszczonowa.
organem Właściwymdo uzgodnienia WarunkóW realizacji pżedsjęWzięcia jest
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul, Henryka sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Żyrardowie, ul, Moniuszki 40
oraz Wody Polskie - Dylelłor zażądu z|ewni W Łowiczu, ul, NoWa 5, 99-400 Łowicz,

strony postępowania mogą zapoznać się z \,vW. dokumentacją W Wydziale Gospodarki
Gminnej Użędu IIiejskiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy
Urzędu tj. poniedziaiek, Morek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 - 1600. Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu cov|D-1g, zapoznanie się z niezbędną
dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W siedzibie Uęędu Miejskiego W M§zczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu

terminu (drogą telefoniczną

- te|, 046 - 858 28 33,

elektroniczną

-

iolanta,iackow§ka@n,]szczonow.p|, lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie povvyższych
czynności,
tsU

Kwek

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń :
Urząd Miejski W l\./iszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
Pełnomocnik Firmy - z prośbąo Wywieszenie W miejscu rea|izacji inwestycji;
sołtys sołectwa LindóW - z prośbą o W}4/vieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
ala. J.J. 13.01.2022r.

1.
2.
3.
4.

1

W}Ą^/ieszono dnia
(pieczęć ipodpis Firmy, Użędu, sołectlva)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adresI
UźądMiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Pilsudskiego 'I, 96-320 MszczonóW

sprawę prcwadzi Jolanta Jackowska
tel.046 858 28 33

OBOWĄŻEK lNFORMACYJNY
Napodstaweań,l3ust]]2Rozpoządzeń]aPżrlamentuEurope]skiegoiRady(UE)2016/679z27kWetna2016rwsplawie

ochlońy ósób fiżyżnych W żW]ązku z pżeNvaĘan erń dańyćh ósobowych iW sp.awje swobodneqo pzepływu tak ch danych orżż
U.hylenia dyrektyv!ry 95/46^łE (Dz U UE L ż2016l Nr119,slzezm.) daej RoDo'ińióffiUie że

]

Administratolem Pańsh,a danyóh osobowych jest Gmina iłsżczonów reprezeńióWana prźeźBUrmistża Mszczonowa
(adres] Pac Plsudskego ] 96 320lłszżóńów. e_ma ] U rżad m ejsk @mszczonow pl. iel konlaklóW} +484685828

2

AdminEkatol W}znaćzył lnspektora ochrony Danych z ktorym mogą śęPańśtwo konlaktować We Wsżystkich sprawach
dólyćzaćych prźetwarża.ja danych osobowych za pośred.]chłeń aćreśU email] nspektor@cbl24 p ub pisemnie na

3
4

adreś Adń

stratora

Podstawa prawna do przetwarzań a danyćh ósobowych
a) ań 6 usl ] |it c RoDo

b)

ć)
d)
5

n

PańShła dane óśobowe beda prżetvvarżane W ceu \t!da.ja decyz] o sródówiskowych

lstawź ż dna 3 paźdżiernka 2008
społeeenshla Wochroń

r o

Uwalunkowaniach żqodnie

udostępń]an! ńiómac] o ślódowśkU]eoo ochrone udzae

ślódow6kźoraż ocenach oddżiałylvania na środowsko
stróW zdna]OWrzeŚnia2019r wśprawe przedseWżeć

e

lozporżadżen e Rady [/]n
ńógąćyóh znżżacó oddżałylvać na środowsko
art 6 Usl 1 lit a RoDo (nż pódślawe żgódy)W prżypadk! danych podanych
dobrowo]nie

Pańsnła dane osobowe bedą pu ebł2rżane przez ókres ]0 pelńyćh at ka endarżowych
.żąc od ] slycżnia loku nastepnego po roku W kioryń ń.śtąplłózakóńćżeń e śplaw 11] lal)
na podslawe Rozpożądzenia Pleżesa Rady lvlinisków z dn a 18 styczn a 201] l W
sprawie nslrukc]ikanceżry]ńej jedno tych rżecżowrych WykazóW akt oraz inslrukc] W
spEWie olqani2ac] zakresu dzałan a a rclr wÓW zakładoWyćh aLbó dó mementu

6
7
a

Pańsb,a dańe ń e będą pżelwarżane W sposób zautomatyżowany Wlym nie będą pód egać plóf ówan U
Pańshła dane osobovrych n e będą przekózywane poża Euiopejski obszal Gospodarczy (obe]mujący Un ę E!ropejską
Nófuegię. LećhIeństen i s|and e)
w Niązku z łzetwalżan em Pańshła danych osobowlch pęysłuqu]ą PańsbłU nżslępuia€ plawa:
a) prawo doslęp! do swoch danyćh órżż otżymania .h kop ]
b) prawo do sproslowania (póplżWźńia)śWochdanych osobowych
c) prawo do ogran czen a pu eŃażan ż dżńyćh osobowych
d) prawo do cohięcia zgody Wdowo nym ńóńenće bez WprWU na żgodność
z prawem pżetłazania klorego dókońańo ńa podstawe żgody prżed ]e] coin ecem

e) prawo
(U

wn esien

a

skargj do

Pleześa UżędU ochrony Danych

osobo{lch

9

stżWk 2. 00']93 Warszawa) Wsytuacji gdy lzna Panj/Pan że plzetv]żlzańie dańyćh ośóbowych narusża
pżepśy09ó.e9ó rożpóżadżena o ochlonie danych osobowyclr (RoDo)
Podane puez Panstwa danyóh ósobóWych Wy. ka]ących ż uslawy o udostępnianju nformac] o środowsku jego

]0

eprzekażanie danych skulkować będz e b6k em realzacjice u. ó klóryń ńóWa w pUnkce 3
D.ńe wń óskódawóóW zośtanżpżekażane podm oiom ub organom Up.awnio.ym na podstawe przepsóW

ochron

e UdzaespołeczeństwaWochronieślodówiskaórazóćei.ćhoddżałrlłananaśrodowskoj€stobowązkowe
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