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oBWlEszczENlE
zgodnie z ań. 10 § 1, ań.49 iań,81 ustawy z daia 14 czerwca 1960 r,
postępowania administracyjnego (Dz, U. z2021 r., poz.735, ze zm.),

-

Kodeks

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

źe tut. organ

zakończył postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji

o środowiskowych UWarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na.:

,,Budowa farmy fotowoltaicznej sPV Lindów 4 zlokalizowanej na części
działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina Mszczonów", powiat żyrardowski,
WoieWództwo mazoWieckie.
stosownie do pżepjsu ań. 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatzeniem 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\y'szczonowie,

W

Pl, Piłsudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, Morek, środa,
czwańek i piątek W godzinach od 800- 1600. Z uwagi jed nak na ogłoszenie stanu epidemii
z powodu covlD-19, zapoznanie się z WW, dokumentacją sprawy, uzyskanie Wy]aśnień
W Sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag Wsiedzibie Urzędu t\i]iejskiego
W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną
- mail: iolanta,iackowska@mszczonow.pl lub
- tel, 46 - 858 28 33, elektroniczną powyższych
czynności,
korespondencją tradycyjną) na dokonanie

ngr inż. Józef

otrzvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy Energomix solar Farm

2,
3.

2 sp, z o.o,,

strony postępowania zgodnie z ań.49 KPA,
ala. J.J.28.01.2022 r.

Kureh

Do wvwieszenia na tablicv oqloszeń:
Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
Pełnomocnik Firmy - z prośbą o Wylvieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
sołtys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

1,
2,
3,

Wywieszono dnia
(pieczęć ipodpis Firmy, Uzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adresi
Urząd MiejskiW l\4szczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lMszczonóW

sprawę prcWadzi Jolanla Jackowska
teJ, 046 - 858 28 33

OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

]

2 Rożporzadzen a Pa rlameńtu E U rope]śkiego i Ra.Jy (UE) 2a16l679 z 27 kw etn a 20 ] 6 r w sprawie
Na podstawe żrt ]3Ust
ochrony osóbiiźyźńych WżWlążku z pueNvaĘan eń dańych osobowych iw sprawe swobodnego przepłtĄVU lak ch danych oraz
Uchylenia dyrektyvry 95/46^łE (D2 U UE,L z2016r Nr119,slżeżm) daej ,RoDo infomu]ę że

]
2

Administraloreń Pańśhładanych osobo\łyclr jesl Gńina MsżczonóW repreżentowana pżez Burmistża Mszcżonowa
(adres Pać P]śUdsk]ego ].96 320 i.4szczonóW. e_ńa l: Urżad mie]sk @mszczonow p te kónt.ktowy +48468582840)
Administratol wyżńażyłńśpektora ochrony Danych ż któryń mooa se Pańsh,o konlaklować We Wsżyslkch spEwach
dolv-acvch przeNvauana d;ńyóh ósobóWy.h za pośrednctwem adreśU emal inspeklol@cb]24 p ub pseńne nź.dreś

3

Pańsbł. dżńe ósobóWe będa pżenłauańe W ceu Wydana decyz] o środowśkowyćhlwarunkowaniach zqodne z

4

Podstawa praWna do pżetwarżania danych osobowyćh
a) arl 6 ust ] jt c RoDo
b) Ustawa ż dna 3 paźdzemikż 2008 r o Udostępn an U ńiomac] o ślodowsku jego
śpółecżeńshław och@nie ślódowśkaolaż ocenach oddza]yłVżń ż na ślodowisko

c]

5

6
7
a

9
]o

rózpóźadżenie RadV

lM n

stróW

oóhlońe Udźae

żdńia]OWrżeśna20]9rWsprawe pżedslęWżlęc

moqących zńaćząco oddżiaływaćna srodowsko.
d) art 6 ust ] i a RoDo (na podstawe zgody) W pżypadku danych podanych
dobrowo n e
Pansivla dańe óśóbowe beda pźeŃau ane przez ókres ]0 pełnych at kalendarżowych
iczącod 1styózń a rckU następnego po rok! w któryń naśtapló żakońeen e spraw (11 źt)
na podstawe Rozpoządzeńia PreźeśaRady M n slrówz dn a ]8 śtyćżna 20]1 r W
śp.awe]nstrukc] kance ary]neJ ]edńo lych rżecżowych wykazow akl ólaz ńśVlkcjiW
splawe organ zacji zakresu dza]ań a a rch wów zakład owyclr. a bo dó ńeńe.lu

Państwa dane ń e bedą plżelwarżane W sposób z;utońatyżowany. W tym n e będa podleg;Ć plóflóWan !
Państlva dane osobówyćh ne będa pżek.żywane pozź E!rcpeiśkobsżar Gospodarczy (obe]mu]ąćy Uńię EUfopejśka.
NoMeg e Lechtenstein sland e]
w żw ązkl z plze|Ńażan em Państ,ad.ńyóh ośobowych pPys]lgu]ą Pańsh,U naśtępljaceprawa
a) plawó dostępu do swo clr danych óraz otźyman a ch kopii
b) prawo dó śprośtowana (poprawan €)swo cll danyćh ósobówych
c) prawo do ogran czei a pżetwarżan a d.nych osobo\rych
d) prawo do coln ęcia zgódy Wdówo nym momence bez Wpływ! nż zgódńóść
ż plawem pżetwarżania którego dokonańó ńa pódstawe żqody przed jejcofn ecem
Pleześż Urżedu ochrony Danych osóbówyćh
skaro do
e) prawo Wńieśen a
(u stżWk 2. 00_ ] !3 Warsżawa), W syiu acjj gdy Uzńa Pżń/Pań. źe prżetwarżan e danych osobowych ńafuśza przepśy
09ó nego rożporządzeń ż ó oćhronie danych osobowych (RoDo):
Podańe prżeż Państvva danyclr osobowyćh Wyńrka]acych ż Ustawy o Udostępn]an U nfómac] ó śródowisku i]ego ochrone,
Udziale śpółecżeńshda W ochrone środówśk.oraż ocena.h oddzaĘwan a na śródówiskó ]est óboważkowe Neprzekazanie
danych skutkówać będżie b,akem rea rżac] ce! o któryń ńówa W punkc e 3
Dane Wn oskodawcóW zost.ńa pżekażane podm o1om ub orgańóń Uprawnonym na podstawe pzepisÓW pEWa

