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zgodnie z ań. 10 § 
,1, ań, 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czevca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735, ze zm.\,

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

że tut, organ zakończył postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedSięWzięcia polegającego na,:

,,Budowa farmy fotowoltaiGznej SPV Lindów 3 zlokalizowanej na części działki
nr 78 W miejscowośGi LindóW, Gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,

Województwo mazowieckie.

stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i ań. 81 Kpa organ prowadzący postgpowanie,
obowiązany iest pzed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyz.ii,
umożliwió stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i WyczeĘującego
informowania stron pzypominam, że Wspomniany przepis jest jednocześnie
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału W każdym Stadium
postępowania,

Zgodnie z ań, 10 § 1 k,p,a. strony postępowania mogą zapoznac się
Z dokumentami całe sprawy W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
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 splawie, a także składanie wniosków i uwag w siedzibie Urzędu l\y'iejskiego
w l\i]szczonowie, możliwe będzie po wcześniejszym UStaleniu terminu (dro9ą telefoniczną

- tel, 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail: ]olanta,iackowska@mszczonow,pl lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

nĘr iń. Józł Kułek

otrzvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy Energomix Solar Farm 2 sp. z o.o.,
2. strony postępowania zgodnie z ań.49 KPA,
3. ala. J .J .28 -o1 .2022 l.

B



Do wywieszenia na tablicy oqłoszeń:
1. Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP,
2- Pełnomocnik Firmy - z prośbą o vvywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3. sołtys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

W}ar',/ieszono dnia

(pieczęć ipodpis Firrny, Użędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Użąd lMiejskiW lMszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskieqo 1, 96-320 lMszczonóW
Sprawę plow€dzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

OBOW|ĄZEK lNFORMACYJNY

Napodstaweeń13!śtli2RożporżądżeniaParlamentuEurope]skiegoiRady(UE)2016/679z27kWetńż20]6lWsprawie
ochrony osóbiizyczńych Weiązk! ż pżelwarża. em danych osobowych iW spraw]e swobodnego pżeplylvu tak ch dańych ol€z
UchV enia dyrektvwy 95/46ME (Dz U UE L z 20]6 r Nl1]9 s l źe źm ), da]ej] RoDo' info.muje ze

] Adm n stratolem Państlva danych osobowych ieśt Gńińź Mśżcżonów lepreżeniowana pPez Bumislźa lMsżczonowa
(adres Plac Płsudskiego ] 96_320 i/szćżonóW e mai urząd m e]ski@msżczonow pl te konlaktowy: +48 46 858 28 40)

2 Adm n strator Wyznaczył lnspektora ochrcny Danych ż którym moqa się PańsNVo kontaklować We wszyslkiclr spGwach
dótycżacych prżeIwaźania danych osobowych za pośredn chłeń ad€śU eńa nśpektor@cbi24 pl !b psemnie na adres

3 Pżństwa dane óśóbowe będą prże§larzane W c€]U srydania decyz] o środóW]śków}ćh uwarUnkówan ach żgodnie ż

4 Podstawa prawńa dó pżetwarżan a danych osobosryclr:
a) ań6ust 1l cRoDo.
b) Ustawa z dnia 3 paźdzernka 2008 r ó ldostępnaniu iniormac] o środowisku i]e9ó óchrcńie Udźae

spo]edeństvva Wochron e srodow§kż óraź o@na.h oddżałylvania na środowsko
c) rozpożądzeń e R.dy ]Vi.istróW ż dn a 10 WPesnia 20]9l w sprawie przedś eWż eć

mogacych znaeąco oddzałrłać na środow]skó
d) ań 6Ust 111 a RoDo {na podslawezgody)W przypadkU danych podanych

dobrowo n e
5 Pańślwa dane osobowe będą pueh,auane plzez okreś']0 peinych al ka endarzowych

]cżac ód ] slycżnia roku następneqo po roku W któryń ńaśtapło żakóńcżen e splaw (11 lat)
na pódśtawe Rozpóźadżenia Pleżesa Rady Minislrow z dn a ]8 śtyżn ż 20] ] r w
sprawe nśtrukć] k.ńce arylńej jedio Iych rzeeowrych !ł}kazów akt oEz inślrukój]W
śplawe orqan żaqi żak.es! dza]an a arch wówzakładowych a bo dó ńeńentl

6 Państwa dane n ć będą pżelwarżane Wsposób zautomalyżowany Wlym nie bedą pod e9źć plól]ówań U

7 Państw! dane osobowyćh ńe będa pźekażywane poza Europe]sk obszar Gospodarczy lobeińU]ąćy Uń]ę EUrcpejśką.
NoMeg e Lechlensiein sland ę)

8 W2Wązku ż prżetwarżan em PańsNva danych osobowych przys]lgu]ą PaństWU ńaśtępLjace prawż
ż) p.awó dóśtępu do swo.h danych oraz otPyman a clr kopi
b) prżwó dó spróstówżń a (popraw]an a) swo ch danych osobowych:
c) praWo do o9raniczenja puetwarzżń]a dańyóh ośóbowych
d] prawo do coin eca zgodyW dowó]nym ńońeńce beż Wp]yWU ńż żqodnóść

ż prawem pżehłarżania którego dokonano na podstawie żgody pued jeJ coińęóeń
e) prżWo Wńies en ż śkarg] do Prezesa Urżędu ochrony Danych osobourych

(U st.wk 2 00_193Warsżawa) W sytuacji.gdy Użia Pan/Pan ze puet auanedanych osobowych narusza prż€psy
ogó ńego rozpożądzei a ó óćhroń e danych ósobóWych (RoDo)

9 Podanie puez PańsNva danych osobowych Wyn kająćyćh z Uslawy ó Udóśtepńlań]U ińiólmacil o ślodowisku jeqo ochrói e
!dżae społeczeństwa W ochron e środowiska oraż ocenach oddż]alylań a ńa śrcdóWśkoieśt obowążkóWe Nieprżekażane
danych skltkow€ć będze brżkiem lealżac] celu. o kiórym mowa W punkcie 3

']0 Dane WnroskodawcóW żoslana puekazane podmiotoń Ub ó€ańóń UplźWn óńyń na pódśtawie prżepśóW p,żwa


