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zgodnie z ań. 10 § 1, ań. 49 i ań. 81 ustawy z dnia 14 czeMca 1960 r.
postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2021 r., poz. 7 35, ze zm.\,
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Kodeks

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

że tut. organ

zakończył postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji

o środowiskowych uwarUnkowaniach dla plzedSięWzięcia polegającego na.:

,,Przebudowie irozbudowie istniejącego budynku hali produkcyino-magazynowej
MoNDl Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach oznaczonych nr
eW. 2133, 1602, 1603/1, 1603/2, 1605/1, Woi. mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina
Mszczonów - miasto, jedn. ewid. 'l438o2_4, obręb eW. nr 0001, położonychprzy
ulicy Tarczyńskiei 98 w miejscowości MszczonóW, gm. Mszczonów;
stosownie do przepisu ań. 10 § 1 i ań. 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwió stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłcszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiąZek naleźytego iWyczerpującego
informowania stron przypominam, że Wspomniany przepis jest jednocześnie
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału W każdym stadium
postępowania.
Zgodnie z ań, 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu Ze Względu na swój interes prawny
lub obowiązek, Zgodnie z art. 10 § 1 k,p,a, Strony postępowania mogą zapoznac się
zaktami sprawy, uzyskać WyjaśnieniaW SpIaWie, składać Wnioski Uwagi do
prowadżonego postępowania przez cały okres jego trwania, W siedzibie UrzędU Miejskiego
W lMszczonowie, Pl, PiłSudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach pracy UrZędU, tj,
poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600. z uwagijednak
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się
z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie WyjaśnieńW Sprawie, atakze składanie
WnioskóW i uwag W siedzibie Urzędu Miejskiego W l\4szczonowie, moźliwe będzie po
Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną 46 - 858 28 33, elektroniczną
io]anta,iackowska@mSZcZonoW,]:]l lub kore§pondencją tradycyjną) na dokonanie
powyźszych czynności.
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Pełnomocnik IVloNDl Warszawa sp. z o,o,,
Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
ala. J.J.28.01.2022 r.
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nia na tablicv oqłoszeń (14 dni}:
Ulząd Miejski W l,iszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
Pełnomocnik MoNDl Wa§zawa sp, z o,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

W}Ą/vieszono dnia

(pieczęć Fimy, Urzędu)
Zdjęto dnia

Po zdjęc u z iab|icy ogłosżeń nalezy odesłać na adres
Ulząd MiejskiW N,4szczonowie, Wydz, Gospodarki Gm nnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 L4szczonóW

Splawę prowadzi Jolanta Jackowska
teL 046 858 28 33

oBoWlĘEK lNFoRMAGYJNY
Napodslaweań ]3usi 1

2 Rozporządźen a Parlamentu

Európe]śkiego Rady(UE)2016/679z27kw€tnia20]6rWsprawe

ochrony osób fiżyenych WżWazku z przebłażan em danych osobowych W śplawe swobodnego plzep]yłVu takch danych oraz
Uchy]en a dyrekty$1 95]46łVE (Dż U UE L z20]6l Nr ]]9. s ] zeżm) dae] .RoDo'nformu]ę.ze
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panstvva danyclr osobowyćh ]esl Gmina t!łszczońów repreżentowana przez Burńistża Msżcżonowa
(adles PacPiłsudskeqo1.96-320MsżczonóW emż Użad ń eFk@mszeonow p iel kontaklowy +48468532340)
Adńińjsllatol wyznaczyl lnspektora ochrony Danych z któryń moga sę pańsbłó kónlaktować we wszystkch śplżwaćh
dotyeącyćh plzetwarżan a danych óśobówych za posrednicł!łeń adres! ema : nspektór@cb24p ub pisemne na adles

Adminisll€toreń

Adm n stratora

Państwa dane ośóbowe będą pueŃauańe w cefu !łydana decyżii o środowiskowych Uwalu.kowaniach żgodne z
Podstawa plawna do pżelważań]. danych osobowych:
aj ań 6 Ust 'l t, c RoDo.

b)
c)
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Ustawa z dnia 3 paźdzernka 2008 r ó udoslepnaniu ińjórńać] o środowisku j]egó óćhlonie. Udżae
spo]eeeńsbła w ochrón e środowska o€z óće.ach oddzalylvana na śrcdówśko
lozpożądzen e R.dy MinistróW z dn a ]0 Mześnia 20]9 r W spraw€ przeds ewż eć

mogacych żnaeaco oddza]ywać na środowsko
ar1 6 ust ] lt a RoDo (na pódślawe zgody)W przypadkU dżńy.h podanyclr dobrowoln€
Pańsh,a dane osobowe beda pżebłażańeprżeż okres ]0 pełnyćh at ka endażowych
cząc od 1 śtyćżniaroku nastepnego po fukU. W którym nastąpiło zakonózeń e śplaw {1] at)
na podstawie Rożpórzadżen a Prezesa Rady Nłj.istlÓW ż dnia ]8 siyczn a 201] r W

dJ

sprawie nslrukcjjkźńceary]ne] jednoltych rzeżóWych WykażóW akt oraz nstrukći W
śprawie organiżac] izak€sU d2ałan a archiwóW zakladowych albo do mementu
cóin ęća żgódy
Pańsbła dane nie będa prżeŃazańe W śpóśóbżautomaiyzowany W lyń ne beda pod egać proi ow.n U
Pańshła dane osobóWych .e bedą prżekazywańe poża Europe]sk obszar Gospódal.ży (obe]mu]acy Une Europe]ska
Nofuegię Lechtenste n lsandę)
Wzw]ązkU ż prżetwarzaniem Panstwa dańyćh osobosrych przysluguią Pżńśtwunasiepu]ace prawa
a) prawo doslepu do swoch danych oraż olrzyńań a ich kop .
b) prawo do sprcslowai. (póplawan a) swoch danyćh osóbowych
c) prawo do og.ani@eńla przetwarżanE danych osobowyćh:
d) prawo do cofnieca żgodyW dowolńym momencie bez wplylvu ńa żqódność
z prawem prżenłapan a, klórego dókońanó na podsiawe zgody przed ]e] ćóinięc em
Prezesa UżędU ochrony oanych ośóbowych
skargi dó
e) prawó
1U] slawk 2 oo-]93Warśżawa) Wsytuac] gdyUżnaPan/Pan że puetllażan e dańych ósobowych narusza puepśy
ógó]nego lożpoPądzen a o óóhroń e danych osobowyclr lRoDo)
podanie pżeżpżństwa danych osobówych wyn kającyclr z uslaury ó udóśtepnlanju iniormacji o srodowisku jego ochroi e
ldzae spoleczeńslwa w óchron e środowiska ólaż o@nach oddż]abvan a ńa Śrcdowśko]esl obowązkowe Nieprzekazżn e
danych skutkow€c

będze brakiem lealzac] ceiu. o którym mowa w punkcie 3

Dańewn oskodawcówzoslaną pżekażane podmjotom !b órgańom uplawn onym na podśtżwepżepi9ów prawa

