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czerwca 1960 r.
zgodnie z ań, 10 § 1, ań, 49 i art. 81 ustawy z dnia
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2D21 r., poz.735, ze zm.),

-

Kodeks

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

że tut, organ

zakończyl postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,:

,,Budowie farmy fotowoltaicznei sPV LindóW 1 zlokalizowanej na części
działki nr,l57 W miejscowości LindóW, Gmina MszczonóW",
powiat żyrardowski, Woiewództwo mazowieckie:
stosownie do przepisu ań. 10 § 1 i ań. 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatżeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW imateriałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i Wyczerpującego
informowania stron przypominam, że Wspomniany przepis jest jednocześnie
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału W każdym stadium
postępowania.

z

zgodnie

z ań, 10 § 1

dokumentami

całe sprawy

k,p,a, strony postępowania mogą zapoznać Się
siedzibie Urzędu Miejskiego W l\łszczonowie,

W

Pl, Piłsudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa,
czwańek i piątek W godzinach od B00 - 1600 Z uwagijednak na ogłoszenie stanu epidemii
z powodu CoVlD-19, zapoznanie się z WW, dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień
W sprawie, a także Składanie WnioskóW i uwag W siedzibie Urzędu l\y'iejskiego
W lv]Szczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym Ustaleniu terminu (drogą telefoniczną
- mail: iolanta,iackowska@mszczonoW.pl lub
- tel, 46 - 85B 28 33, elektroniczną powyższych
czynności.
korespondencją tradycyjną) na dokonanie

B

:IRz
Kurek

otrzvmuia:

1, Pełnomocnik Firmy Energomix solar Farm 2
2, strony postępowania zgodnie z art, 49 KPA,
3. ala. J.J.28.01.2022 r.

Sp. z o,o.,

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń:
Urząd N/iejskiW l\łszczonowle - tablica ogłoszeń, BlP
Pełnomocnik Firmy, z prośbąo lvywieszenie W miejscu realizacjl inwestyc]i,
Sołtys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

1,
2,
3,

Wywieszono dnia
(piecżęc podpis

F

my Urzędu

sotecfii/a)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odeslać na adres:
Użąd lMiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
spEWę plowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY
Na podstawie ań, 1 3 ust 1 i 2 Rozpożądzenia Panameni! Eulopejśkiego i Rady (UE) 2ald679 z 2'7 bviehia 2a16 l, W spBwie
ochrory osób liżyżnych W eiążku z pzehvażanjenr danych osobov!rych iw sp.awie swobodnego pźepbryU takich danych olaz
uchylenia dyrekiyv!ry 95/46ME (Dż U. UE, L. ż 2016 r, Nr 119, s,1 ze zm,) - dalej: ,RoDo' infomuję że]
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Adm n straloleń Pańśhładanych ośobowych jest Gmina Mszcżonów leprezentóWżńa pżez Burńistża Mśzcżonowa
(żdreś:P ac Płsudskiego ] 96 320 N'lszeonóW e ma U.ząd ń e]śkl@ńśzczo.owp te konlaktowy +48 46 858 28 40)
Adm n śtralól Wyżnaay] nspeklola ochrony Dlnych ż ktćryń ńo9ą śięPańślwo kontaktować We wsżystkich sprawach
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PańsŃa dane osobowe będą przetwżżańe W

4

podśtawa prawna do prżetwarzan a danych osobówyćh
a] art 6 Usl ] 11 ć RoDo.

dolyczących przeh,ażan a dżńych osóbo$}ch ża pośredn.twen adresu

b]
c)

lstawa

z dna 3

społedeństwa

paźdzernka 2008

ce!
r o

Wydania decyz]

emai

nspektor@ćbi24 pl !b p śemnie ńa adleś

o środowskowych uwarlnkowanaćh zgódnie ż

Udóśtepnaniu iniomac]

o

środowisku i]ego ocbrońie udzrae

óchron e środowiska oraz oceńach óddzaĘWańia na środowsko
rozpoEądżen e Rżdy Nr]ń śtróW żdna]OWrżesnia2019r.Wsprawie przedsęWzeć
W

mogących żnaeaco oddza\tac na Śrcdowskó
6 Uśl] hi a RoDo (na podstawe zgody)W prżyp.dk! dżny.h pódanych

d) .ń

dobrowolńie

5

PańsŃa dane osobowe będą pżebłażanepźeżokres']0 pełnych ai ka endażowych
czac od 1 styQnia rok! ńaśtepńego po róku. W którym nastąpilo zakońąen e spraw (1] lat)
na podstawe Rozpoządzen a Preześ. Rady MiniśtIóW ż dn a ]8 slyczn a 2011 r W
sp6wie nsllukcjikancearyjne] jedno lych rzeżowych W}każóW akt oraż ]nsilukc] W
spraweolganiżac] zakresu dzał2n ż żrch WÓWżakładowych abodomementu
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Pańsh,a dańe ń e będą prżetwarżaneW sposób zautomalyżowany Wlyń n]e bedą pód egać plof owan U
Pańśtwa dane óśobówych nie będa prżekażywane poz! Europe]sk obśzalGóśpodarcży(óbe]mu]ący Une Europejska
Nofueg ę, Lechlenśteń i s ańd e)
Wżwiązku ż pĘetwazan em Pańśbładżńych ośóbowych pżysługu]ą PańsfiVu następu]ące p.awl:
a) prawo dostępu do swoćh dańych orżz otlżyńania ch kop i
b) plawo do sprostowania (poprawania)swoch deńyóh ósóbóWyćh
c) pEwó do ó9ńi ćźeia pżelważan a danych osobowych
d) prawó dó ćolń eća zgódy WdóWo nym momen.e bez Wpłylvu na zgodność
ż prawem pĘenlarzanja którego dokońenó ńa pódśtawre zgódy pżed Jejćofn ecem
Prezesż Urzedu oóhlóńy Danych ośóbowych
e) plawo Wniesenia skarg do
(u stawki2 00 193Warszawa) wsytuacJi. gdy Uzńa PżnlPan.zepżetważane danyćh ośóbowych nalusża prżepśy
óqó nego lożporżadżena o ochronie danych osobowrych (RoDo):
Podan e przez Pańsbła dżńyćh óśobóW}ćh Wynika]acych ż ustawy o udostepnian u iniormacji o środowisku ijego ochron e
udżiale społeczeńsŃa W ochron e śódóWśkaóraż ocenach oddżałrlan a na środowisko ]esl obow ązkowe Nieprżekażane
dańyćh skutkóWać bedżie blak em rea iżac] ce u o którym mowa W punkcje 3
Dane Wn oskodawcóW zosla ną pżekażańe pódm ólóm UboQanóm uprawnonym na podstawe prżepsóW praWa
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