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zgodnie z ań, 21 ust- 1 pK 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, Udzia]e społeczeństwa W ochronie środowiskaolaz
o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), w związku z ań. 49
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Burmistlz Mszczonowa informuje o:

postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pżedsięWzięcia polegającego na ,Budowie Farmy
Fotowoltaicznej o mocy do 6 l\.łW Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działkach o nr ewid, 195, 196 W obrębie WymysłóW W Gminie lvlszczonóW", powiat

> Wszczęciu

żyrardowski, WojewódżWo mazowieckie;

Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienja Burmistrza
Mszczonowa Nr G,6220.30,2021 ,JJ z dnia 13 sIycznia 2022 r, W sprawie konieczności

> zamieszczeniu W

-

prżeprowadzenia oceny oddziaływania WW. przedsięWzięcia na środowisko,

1,

2.
3.

Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 10 wżeśnia2021 r. na Wniosek - Prezesa
Firmy PRo VENTo ENERG|A sp, z o.o., ul. Grunwaldzka 4110, a5-236 Bydgoszcz,
która jest inwestorem pżedsięWzięcia,
organem Właściwymdo Wydania decyzji jest Burmistlz Mszczonowa.
organem Właściwymdo uzgodnienia WarunkóW realizacji pzedsięWzięcia jest
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul. Hęnryka Sienkiewicza 3, 00-0,15
Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie, ul, Moniuszki 40
oraz Wody Pol§kie - Dyrelłor zażądu z|ewni W Łowiczu, ul, NoWa 5, 99400 Łowicz,

Strony mogą zapoznać się z vVW, dokumentacją W Wydziale Gospodarki Gminnej UE ędu
Ivliejskiego W [,4szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu tjponiedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godżinach od 800 - 1600. Z uwagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW iuwag W siedzibie Urzędu
Miejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą
telefoniczną
tel. 046 858 28 33, elektroniczną
iolanla,iackowska@mszczonow,pl, lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,
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Do wvwieszenia na tablicv oqloszeń :
Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
PRo VENTo ENERG|A Sp, z o. o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;
sołtys sołectwa WymysłóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
ala J.J. 'l3.o1.2022 r,

1.
2.
3.
4.

1

WyWieszono dnia
(pieczęć ipodpis Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłosżeń naleźy odesłać na adres:

Użąd MiejskiW M§zczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
SpmWę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046 - 858 28 33

OBOWĄŻEK lNFORMACYJNY
ań ]3usi 1 2 Rozpoządzen a Palóńentu Eu.ope]skieqo Rady (U E) 2016/679 z 27 kwi€lnia 2016 r W spraw]e
óchlony osób fiżyenych W zw azku z pżeŃażanień dańyćh ósobow}ch W śprawe śWobodnego puep§tu takich danych oraz
Uchylen a dyrektyv! 95/46ME (Dż U UE L z2016r Nr119,slzezm) da e] , RoDo' iformU]ę. że:
Na podslawie

1

Adńińisllaloreń Pańśhładanych osobóWych ]esl Gmina lvlszczonów reprezeńlow.ńa pżez BUrńistża Mśzczónowa
(adles] PacPlsudskego 1.96320 liszczonóW e-ńai Urządńe]śk@mśżcżónowpte kontaktowy +484685828

2

Adminislratól wyżnaay] lnspektora ochrony Danych z kiorym ńó9ą się P.ńśtwo kóntaktować We Wszystkch splawach
dólyćżąćyóh pżelwarżań a danych osobowych za pośredn cbłem adresu eńa ińspeklór@cb 24 pl Ub pseńńe ń2
adreś Adm n stlatora
Pańshva dańe ósóbowe będą plzelważane w ceu wydana decyż]i o środowskowych Uwaruńkowańaćh zgodne
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Podstawa prawna do przetwarzan a dańych ósobowych
a) ań 6 us1. 1 ]it c RoDo
b) !śtawźź dna 3 paźdżieln ka 2008 r o Udoslępn an u Ńomacji o srodowśku jegó óćhlóń€
spo]ećzeństwa W ochron e ślodowiska olaz ocenach oddżjatywan a na środowisko.
c) rożpouądzen e Rady M n strów z dń a 1 0 Wrżeśńla20]9 r W spr2w e pźedsięWżięć
mógących żnacżaco oddżałylvać na środowsko
d) ad 6 usl ] ]it a RoDo (na podśtawe żgody)W plżypadku danych podanych

udżiale

dobrowo]nie

Pańsnła dane osobowe beda puebłauane puez okres ]0 pe]nych lżt ke eńdażówyćh
cżac od ] slycżnia rok! nastepn€go po roku. W którym nastąpiło zakońżeńie sp6w (]]
ńa podstawe RożporżądżeńiaPreżesa Rady l,jinjstróW z dn l ]8 slyczn a 20]] l W

]a1)

sp6w e nstrukcji ka ń ce a ry]ńej jed nol tych żedow}ch WykażóW akt oraz instrukc] w
spEwie organizac] zakrcs| dzalan ź źlćńwów zak{adowych albo do mementu
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Pańsh,a dane ń e będą prżetwarżane w sposób żaulomaiyżowany W tym nie będą pod egać proJ owan u
Pańsh,a dane osobov!rych ńe będą przekażywane pożźEuopejsk obsżal Gospodarczy (obejmujący Unię Europejska
NoMeg ę. Lechlenste]n

i

sland e).

8 Weiążkuz pżebłerzań eń PańśMa dżnych osobo$lch pżysługu]a Pańshłu następu]ace prawa:
a) prawo dostępu dó śwó ćh dańych oraż otrżynania rch kopi
b) prawo do sprostowania (poprawania)śwoćhdanych ośobowych
c) p6wo do ograi czen a pu eh,au an a danych ośóbóWyćh
d) prawo do cofn ęcia zgodywdowo nym móńenće bez WprWU ńa zgodńóść
pżed ieióofń ęceń
2 prawem pueNvau ania ktorego dokonano na podst€Wezgódy
e) p6Wó Wn esien]a skarqi do Prezesa Uzędu oclrrony Danych osobóW}ćh
(U st.wk 2. 00 ]93 Warszawa) Wsytuac] gdy uzna Pani/Pan ż. przelwarzanie danycb osobo$1ch ńalusza
9
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puepsy ogó|negó lózpóżądzeń]a o óćhlonie da.ych ósobowych (RoDo)
Podane pzez Państwa danych osobo!!rych wynika]ących z Usiawy ó Ldóstepńian]U ńfómacj o środowśkujeoo
ochron e udżiale spo]eczeńsbła W ochronie srodowisk. oraz oceń.ch oddz.rwżń ź iż ŚrodóWśko jeśt óbow ążkóWe
Nleprżekażan e danych skutkować będże blakem rea zacjice u. o klórym mowa W punkce 3
Dane Wn oskod awców zoslaną p żekaża ńe podń olóm Ub ór9źnóń Uplawnionym na podstawe pżepisow
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