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IvlszczonóW, dn. 2022.01 -26

JJ

,

oBWlEszczENlE

zgodnie z art, 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnjaniu
informacji o środowi§ku i jego ochronie, Udziale społeczeństwa W ochronie środowiskaoraz
o ocęnach oddziaływania na środowisko (Dz. U- z2021 l-, poz.2373, ze zm,), w związku z ań.
49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Burmistlz Mszczonowa informuje o:

> Wsżczęciu postępowania W sprawie Wydania

decyĄi o

środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia po egającego na ,,Budowie zespołu
agroturystycznego związanego z prowadzoną Winnicą z produkcją win wraz

ztowarzyszącąinfrastrukturąnadz.nreW.'l43i'l49,j,ew',l43802_5-Mszczonów
- obszar wiejski, obr. ew, 0016 - Dwórzno, na działkach ożnaczonych nr eW. l43
i149, położonych przy ulicy spokoinej W miejscowości Dwórzno, gmina
MszczonóW", powjat ży.ardowski, Województwo rT]azowieckie;

> zamieszczeni! W

-

Publicznie dostępnym Wykazie danych

o

dokumentach
postanowLenia
Burmistrza
zawiera]ących lnformację o środowisku ijego och.onie
l\,4szczonowa Ń c-622a a /.2021 JJ z d|la 26 stycznia 2022 r, W sp.awje konjecżności
pżeprowadzenia oceny oddziaływania WW. przedsięWzięcia na środowisko,

1.

2,
3,

-

,l8 marca 2021 r. na Wniosek Gospodarstwa
Postępowanie zostało Wszczęte W dniu
Rolnego Dwózno - które jest inwestorem p.z edsięWzięcia.
organem Właściwymdo Wydania decyzji jest Burmi§tlz Mszczonowa.
organem Właściwymdo uzgodnienia WarunkóW realizacji pzedsięWzięcia jest
Regionalny DyreKor ochrony Środowiska, ul, Henryka sienkiewicza 3, 0o-015
Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie, ul Moniuszki 40
oraż Wody Polskie - Dyrekiol zalządu zlewni W Łowiczu, ul. NoWa 5, 99-400 Łowicz.

Strony postępowan]a magą zapaznać się z WW, dokumentacją W Wydziale Gospodarki
Gminnej Urzędu Miejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudsk]ego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy
Ulzędu tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godz]nach od B00 - 1600, Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanle sę z niezbędną
dokumentacją sprawy, uzy§kanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i L]Wag
W siedżibie Urżędu N/]iejsk]ego W Mszczonowie, moż]]We będzie po Wcześniejszym usta]eniu

terrninu (drogą telefoniczną
iolanta,]

czynności

anszczono,ł

pI

,

- tel, 046 - 858 28 33,

elektroniczna

-

lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
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inż. Józef

Kwek

otzvmuia:

1.

2.
3.

Gospodarstwo Rolne DWóźno,
Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
ala. J.J.26.o1,2022 r.
l

Do wywieszenia na tablicV oqłoszeń (14 dni):

1.
2.
3.

Urząd Miej§kiW l\, szczonowie -tablica ogłoszeń, BlP,
Gospodarstwo Rolne Dwórzno - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
Softys sołectwa zbiroża, DWóżno ( z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W
sołectwie);
Wywieszono dnia

., ^, ?o?2/
--?-/..-..-....-

... -.. --4--l

(pieczęć lnwe§tora, Urzędu, sołtysa)
zdjęto dnia
Pożdjęciużtablicy ogłosżeń należy odeslać na adres:
Użąd MejskiW Msżeonowie, Wydz, Gospodarki Gm]nnej
Pl P]kudśkiego ],9&320 Msżeonów
splawę prcWadzi Jolanta Jackowska
tel,

046

858 28 33

OBOWAZEK lNFORMACYJNY
Napodstaweań]3Ustl2RożporżadzenaParlamentuĘurope]skiegoiRady(UE)20]6/679z27kWetńa20]6rwsprawe

oclrrony osób fizyż|ych W zWązkU z pżeh,ażan em danych ośobowych iW splaw]e swobodneqo prżepłylvu tak ch danych oraz
daej .RoDo iniomuje że
uchylenia dyrektyv!ry 95/46^dE (Dz U UE L z20]6r Nr ]]9

slżeżm)

1

Adm n stratorem Pańsh,a danych ósóbóWych jest Gmina Mśżcżonówrepreżentowana pżeżBurmislża Msżczonowa
(adres: PżćPhldśkeqo] 96 320 MszżonóW. e ma użąd m e]sk@msz@onow p tel końiaklowy: +48 46 858 28

2
3

Adm nistrator!łryznaczył lnspektora ochrońy Dźńyćh. z któryń móga śePańśtwo kontaklóWać We Wsżystkch sprawach
dolyczacych pźetwarżania danych osobowych za poś.ednich,em adresu eńal ńśpektol@ób24p Ub pśeńńie nź
adles Adń ń]slratora
Pańślwadańe ośobóWe beda prżehvarżane W ce! Wyd€nia decyz] o środowskowych uwarlnkowaniach zgodne

4

Podstawa pr€Wna

40)

al
b)
c)

d)
5

do przebłau an a dańyćh osobówy.h]

afi 6 ust

1 L1 c

RoDo

Uśtżwaz dń]a 3 paźdżernka 2008 r o udostepnla.iu iniomaci o ś.odowisku i]egó ochrcńe Udzae
spo]eczensNv. woćhrcn e środowśkaoraż o@nach oddżaływan a na środow]sko
Wsprawe prżedsięwż]ęć
rozpoĘądzen e Rady ]\łinjstróW zdna]Owźeśnź20]9i
mogacych żnaeaco oddz a]ywać na śfodowisko
ań 6 Ust ] l a RoDo {na podśtawe żgody)W przypadku danych podanych
dobrowolńie

Państwa dane osobowe będą pueh,au ane przez ok€s

]0 pełńych al kalendarżowych.

iczącodlstycznarokunaslępnegoporok!wktóryńńaśtąp]óżżkóń.zeneśpraw(]'latJ

na podstawe Rozpoźadzen a Preżesa Rady i,4 n stróWzdn a 18 stycznia 20] ] r w
ary]ne]. ]edno lych rżeeowych WykazóWakt oraz nslrukcjiw
splawe or9żń zacji źakleśUdża]a. a archWóWzakładoulch a bo do memenl!

śplawe ńśtrukć] kance

6
7
8

9
]0

Państwa dane.€ beda pąetwarż€ne Wsposób zautomatyzowany. wiym n e będa podlegać próńlóWańlu
Państwa dane osobowych nie będa prżekażywane poza Europe]sk obsżar Góśpódarćzy lóbe]ńU]ący Ui e Eulope]ską.
NoŃe9 ę L]eóhteńsleiń ]śandję)
w zw ązku zpżeŃaęan em Pańslwa dańyćh óśobowyćh. przys]UqLla PańslWU następu]ace prawa
a) prawo dostęp! do swoićh dźnyćhó6z ótlzyń.ń ż ch kopi
b) prawo do sprosiowan a (poprawian a) swoich danyclr osobowyclr
c) praWo do oglaniczenia przebłarżania danych osobowychi
d) prawo do cofn eca żgodyw dowolnym momencie beż Wpłyryu na z9odność
ż prawem prżenłarżana klóreqo dokonano na podslawe zgody przed]e] cofnięcem:
e) prawo
skarq do Prezesa Urżedu ochlony Danych osobowych
lU] stawki 2 00 ]93 Warsżawa). W sytuac]] gdy użna Pan/Pan ze pEellvalzan e danych osobowy.h narusza
prżepisy ó9ó ńego lozporządżen 2 ó ochlón e danych osóbowych (RoDo).
Podanie pĘeż PańsŃa danyclr osobouryclr wyn kajacych z Ustawy o udosiępn an u Ńormac] o środowisku lego
ochlonie. Udża e społeeeństlva W ochron e środowskaoraz ocenach oddzalylv€nia na środowisko jest obowazkowe
N epżekażań e dańych skulkować bedze brakem €a iżac] ćelu o którym móWa W pUnkcie 3
Dane WnioskodawcóW żostana pEekazane podm otom lub organom uprawnjonym na podslawe pzepisow

2

