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zgodnie z ań. 1o i ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W związku z ań,
73 Ust. 1 i ań, 74 u§t, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko(Dz. U. z2o21 l-, poz.2373, ze zm.)

Burmistrż Mszczonowa zawiadamia
strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii
dla planowanego pżedsięWzięcia polegającego na:

pżez organy ochrony środowiska

z prowadzoną Winnicą z produkcją win
,,Budowie zespołu agroturystycznego związanego ,l43i149,i.ew.
143802_5-Mszczonów nr
ew.
na
dz.
infrastrukturą
wfazztc/: afzyszącą
nr ew. ,l43 i 149,
oznaczonych
na
działkach
obszar wiejski, obr. eW. 0016 - Dwórżno,
położonych pży ulicy spokojnej w mieiscowości Dwórzno, gmina MszczonóW", powiat
żyrardowski, woiewództwo mazowieckie.

ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ1, opinia Regionalnego Dyrektora
,13
2021 l. (data WńWu opinii do tut, organu
z
dnia
sierpnia
|.422t5122021A*2
polegającego na
zespołU
pęedsięWzięcia
B.oa.2o21 l.) - że d|a
'BUdoWie
produkcją
prowadzoną
Win
Wraz
Winnicą z
agroturystycznego związanego z
z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr eW. 143i149,j. eW. 143802_5-MszczonóW,149,-

2,

obszar Wiejski, obr, eW, 0016 - Dwórzno, na działkach oznaczonych nr eW. 143 i
połoźonych plzy ulicy spokojnej W miejscowości Dwórzno, gmina lvlszczonó\i,y'', powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie - istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko:
opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Zyrardowie
fi zNs.471.1.13.2021,34 z dnia 15 kwietnia 2021, l- (data Wplywu opinii do tut, organu
że dla przedmiotowego przedsięvtlzięcia nie ma potlzeby
19.04.2021 r.)
pżeprowadzania oceny oddziaływania na środowiskoi
Dyrektora Zarządu
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich
gludnia
202/1 l. (data
Zlewni w Łowiczu, ;nak| WA,ZZŚ.5,435 .1.135-2021.KP z dnia 27
plzeprowadzenia
Wpływu opinii do tut, Urżędu dnia 24.01.2022 r.) dot. braku pokzeby
oceny oddziaływania na środowiskodla WW. przedsięWzięcia;

-

3,

-

zgodnie z ań, 1o § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział W kaźdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych żądań,
Zgodnie z ań. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze wzg|ędu na swój interes prawny lub
obowiązek, strony mogą zapoznać się z lvw. opiniami W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu
Miejskiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj, od poniedziałku do piątku W godzinach od 800 - 1600, oraz na stronie bip,mszczonow,pl.
z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się
z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie wy,jaśnień w sprawie, a także składanie
WnioskóW i uwag W siedzibie Urzędu [Iiejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po
Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną - tel, 46 858 28 33, elektroniczną
mszczanaw.ol ub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
o anła lack
czynnoscl
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Gospodarstwo Rolne DWóżno,
Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
ala. J.J.25-01 .2022 l.

Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):

W lvlszczonowie
blica ogłosżen BlP,
o wywleszenle w mle]scu rea lizacji inwe§tycji;
Gospodarstwo Rolne DWóż no z
Sołtys sołectwa Zbiroza, Dwórzno ( z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszen W
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(pieczęć lnwestora, Ulzędu, sołtysa)
Zdjęto dnia
Po zd]ecU z t.b]cy ogłośżeńnaezy odeslać na adres
Urząd [/ ejskiW MszczońoWe Wydz Góspódark Gm nne]
Pl Płsudskego ] 96 320 Msżeonów
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adres Adm

n

siratora

Pańśhładane óśobowe beda przetwarzan€

W

ceU Wydanja decyzji ó śrcdóWśkowychUwa,u.kowanach żgodne z

Podstawa prawna do przetwazań a danyćh óśobowych
a) ań 6 usI ] ]i c RoDo

b)

!śtawźź dna 3 paźdżelnka2008

r o

Udostępnjan

u

nfomac] ó śrcdóWśk!Jego ochrone. Udżae

c)

społeeenstwż wóóhróń e ślódóW6ka oraż ocenach oddżialylv€nia na środowsko
rożpoEądżen e Rady [i. strow zdńż']0Wrźeśnla20]9rWsprawie p2edsewzeć

d)

ań

mogących żnacząco oddzałylvac na Śródowśkó
6 uśI] lt a RoDo (na podslawe zqody)vJ przypadku danyclr pódżńyćh

dóbrowó]nie

5

Pańśhład. ńe osobowe będa pżelwarżane paeż akr es ] 0 pe]nych at k2

6
7

PańsNVa dane

8

ażówyćh

n e

będą prżehvarzane

W

Sposób zautomatyżowany

W

lyń ńie będą

pód egać

plól owan

U

Pańśh,a dżńe óśóbóWych n e będa prżekażywane poza Europejsk] obszar Gospodarczy (obe]mujacy Unię E!ropejska
NoMeg ę, Lechlensten i sland e)
Wżwiążkuz przebrarżan em Pańshła danych osobowych puysłuqu]ą PańsŃU.aslęptjace plżWż:
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prawó dóśtępU do sworch danych oraż otrżymania ch kop i
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ż prawem przebłarżan a. ktorego dokonanó ńa pódśtżwie zgódy pżed Jej ćofn

esenia

skarg

do

ećeń

Prezesa Urzędu ochrony Danych

osobowyclr
00 ]93 Waśzawż)Wśytlac] gdy Użna Pani/Pan. że przetvvarżan e danych osobowych narusża
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