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zgodnie z aft. 10 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związk! z all,
73 ust. ] i ań. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udo§tępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale §połeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddzialywania na środowisko (Dz, U. z2021 r., poz.2373\,

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia
strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii przez organy ochrony środowiska
dIa planowane9o plzedsięv,zięcia polegającego na

,,Przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej MoNDl
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach oznaczonych nr ew. 2133,
1602, 1603/r, 1603/2, 1605/,l, woj. mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina MszczonóW miasto, jedn. ewid. 143802_4, obręb ew. n.0001, położonychprzy ulicy Tarczyńskiej 98
w miejscowości MszczonóW, gm. Mszczonów:

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ|4220.1328.2021.AGo.2 z dnia 03 stycznia 2o8 l, (data WpłyWU opinii do tut. organu
o3.o1.2oŁ l.) - że d|a plzedsięv,lzięcia polegającego na ,,Pżebudowie
i rozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej 1,4oND| Wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną', na działkach oznaczonych nr eW. 2133, 1602,

-

1603/1, 1603/2, 1605/1, Woj, mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina MszczonóW
miasto, jedn. ewid, 143802_4, obręb eW. nr 0001, połoźonych przy ulicy Tarczyńskiej 98
W mjejscowości lv]szczonóW, gm. lvlszczonóW
nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środoWisko;
opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego w Żyrardowie
nl zNs.471.1.32.2o21 z dnia 22 listopada 2021 r, (data Wpływu opinii do tut. organu

-

2,

r.) - że dla pęedmiotowego pżedsięWzięcia nie ma potżeby
pżeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyreklola zalządu
zlewni W Łowiczu, znak: WA.zzŚ,5.435.1.387.2021,KP z dnia 27 pażdziernika 2021 r(data WŃWu opinii do tut- Urzędu dnia 02.11.2021 r,) dot. braku potżeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla Ww, pzedsięWzięcia;
25.11.2021
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Zgodnie z ań 10 § 1 KPA organy administracj publicznej obowiązane są zapewnlć
stronom czynny Udział W każdym stadium postępowan]a, a przed Wydaniem decyzjj umozliwić
im Wypowiedzenje się, co do zebranych dowodóW i n,]ateriałóW o.az zgłaszonych żądań
zgodnie z ań. 28 KPA, skoną je§t każdy, czYego rnteresu p.awnego ]ub obow]ązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności otganu ze Względu na swój interes prawny lub
obowiązek, st.ony mogą zapoznać się z \ĄĄ^/, opiniami W Wydzjale Gospodarki Gminnej Użędu
N/iejskjego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj, od poniedziałku do piątku W godzinach od 800 - 1600, olaz na stlonie bip,mszczonow pl,
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otrzYmuia:
1. Pełnomocnik lvloNDlWarszawa Sp, z o.o,,
Strony postępowania zgodnie ż ań, 49 KPA,
ala, J1.8AĄ1-2Ą21 l.
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Do WYwieszenia na tab licv oołosżeń(14 dni)
1
Ulząd lviejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
2
Pełnomocnik MoNDl Warszawa Sp, z o,o. - z prośbąo \ĄryWieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

W}^^/ieszono dnia

(pieczęó Firmy, Urzędu)
Zdjęto dnia

Po zdjęciU z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd Nliejskl W l\,4szczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudsklego 1, 96-320 lV]szczonóW

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 858 28 33
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N€ podstawe żrt 13 !śt'] ]2 Rożporżądzenja Par|ańentu Európe]skego iRady (UE) 2016/679 ż27 kWetń a 20]6 r W sprawie
ochrony osóbiizycżńych W żW]ążku z pżeŃaĘan em dańyćh osóbowych iw splawe swobodnego przepływ! 1ak ch danych ólaż
dżej RoDo jnfomu]e że
UchvLe.ia dyrektww 95/46ffr'E (Dz U UE L ż2016r Nr119

slżezń)

]

Adm n stratolem Pańsh{a danych ośóbowych jesl Gmina Msżczonów €preżentowana prżeż Burmistua Mszczonowa
(adres: Pac PlsUdsk ego '] 96 320 lMszeonów. e ńż : Urzad ń ejsk@mszczonow pl te] konlaktowy +48 46 658 28

2

Admlnistratol Wyznaczy] lńśpektora och.ony Danych z ktorym mogą się Pańśtwo konlaktować We Wsżystkich sprawach
dólycżacych przetwarzania da.ych óśobowych za poś.edn cbłem adres! eńal: ńspeklol@cbi24 p lub pisemne na
adles Adm n slratora
PańsŃa dane óśobowe beda przetwarzane W ćelu Wydana decyzji o środowśkowyćhUwafunkowanach żqodnle z
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Podstawa prawna do plzetwżrżan a danych osobowych
a) an 6 usi ] it c RoDo
b) ustawa ż dnż 3 paźdżi€lnika 2008 r o udośtępn an U nformacji o środowsku jego ochlóńie. Udżiale
spoleeeństwa W óchron e ślodowiska oraz ocenach óddz abłań a ia ślodowsko.
ć) różporżadżenieRady [/]n stróW z dń a']0 Wrżeśnia20]9 r W sprawe pżedśęWzięć
mogąćyćh żnacżąco oddzialylvać na srodowśko
d] art 6 Uśt] it a RoDo (na podstaMe zgódy)W pżypadku danych podanych dobrowon e
Państvva dane osobowe bedą prźetwarżanepęez okres 10 pełnych lat kż endarżowych
eacod 1 styen a @ku następńego pó roku W którym nastąpło zakończenie splaw (]] at).
na podstawie Rozporządzeń ż Prezesa Rady M n strÓWz dnia 18 slycznia 20,]] r w
śpraw]e inst.uk.jj ka.celary].e] ]edńó itych źecżowychWykazów akl oraz nstrUkć] w
sprżwie ór§anżac] żakresu działania alchiWóW zakladowych a bo do menentu
óófń ęćia żgody
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Pansbła dane ńie będą prżenłauane w sposob żautońalyzowany wtym n e będą pod eqać profiowanlu
Pańsbła dane osobóWych n e będa przekazyłVane poza EUrope]sk obszar Gospodarey (obe]mU]ący Un e Eulope]ską.
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a)
b)
c)
d)

skalg do P€żeśa Urźedu ochlony oanych osobowych
00 ]93 Wa6żawa) Wsytuac] gdy użnż Pan/Pan że prżehła2ane danych osobowych nlrusża
puepisy o9o nego @zpóżadżeń a ó ochron e danych osobowych (RoDo)
Pódanie pżeżPańsŃa danych osobowyćh wyń kajaćych ż Ustawy o Udoslepn an u nformac]l o ślodóWśkUi]ego
ochlońie Udzae spółeczeńsh{a W ochron e środowśkżólaz ocenach óddżiaływan a na środowsko ]esl obowiążkóWe
Niepżekażan e danych skutkować bedżie blakiem rea zac] ce! o którym ńóW. w pU.kce 3
Da.ewn]oskodawcówzoslaną puekazańe podmiótom ub organom uprawn onym na podslawie pzep śów plżwż
(U stawki 2
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prawo doslępu dó śWóch danych oraż oirzyman a ch kop
plawo do splosiowan a (popEwiań ż) swoich danych osoboslch:
praWo do oglaniczenia przetwarzania dańych óśobóWych.
prawo do cof.]ęca żgody W dowolnym ńóńencie beż Wpływu na zgodność
z praweń prżetwarżan a kiórego dokonanó ńż podstawe zoody prżed ]e].oiniecem

e) prżWo
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azk| zpżelważan]em PańsNVa da.ych osobowyćh. przysłUglja Pańslwu następu]ace prawa

