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Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń:
1 Urząd Mie]skiW lvlszczonowie - tablica og]oszeń, BlP,
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2 Pełnomocn k Frmy-ż prośba o Wywiesżen e na tabicy og]osżeń W miejscu inwestycji
3 Na Jl a4 a2 2a22l

Wyvvieszono dn a

Zd]eto dn a

Po zd]ęcju z tablcy ogłoszeń na eży odesłać na adles
Ulząd MieiskiW lMszczonowie. Wydż Gospodark] Gminne]
Pl Pi]sudsk]ego 1, 96 320 MszczonóW

Na podstawie ań. 21 ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz.
237 3, ze zm -), Burmistlz Mszczonowa inlormUje o:

} wszczęciu postępowania W §prawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pzedsięWzięcia polegającego na,,Budowie elektrowni
fotowoltaicznej (EPV Badowo-Dańki) o łącznej mocy do 6 N/W Włącznie (W tym
także etapowo), wlaz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid,
18 i 19 obręb; Badowo Dańki, gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,
WojeWódźWo mazowieckie;

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku ijego ochronie - Wniosku o Wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW, pzedsięWzięcia,

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 20 stycznia 2022 r. na Wniosek Firmy Łódzkie
Elektrownie Słoneczne sp. z o,o,, która jest lnwestorem przedsięWzięcia.

2, organem Właściwym do Wydania decyzjijest Burmistrż Mszczonowa.
3, organem Właściwym do Wydania opinii W sprawie Potżeby przeprowadzenia ooŚ i

zakresu rapońu jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, Ul. H. sienkiewicza 3,
00-015 War§zawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny w Żyrardowie, ul,
Moniuszki 40, 96-300 zyrardóW iPaństwowe Gospoda§two Wodne, Wody Polskie,
Dyrektora zarządu zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99400 Ł-owjcz;

4, organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pzedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, u!, H, sienkiewicza 3,
oo-o15 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie, ul,
Moniuszki 40, 96-300 ŻyrardóW i Państwowe Gospoda§two Wodne, Wody Polskie,
Dyreklora zażądu zlewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit, b Rozpolządzenia Rady lvlinistróW z dnia 10 Wześnia
20,19 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U- z 2019 r., poz, ,1839), powyższe prżedsięWzięcie za|icza się do inwestycji mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek spolządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko może być Wymagany,
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o wszczęciu postępowania

zgadnie z ałl. 61 § 4 w zw ązku z ań, 49 Kodeksu Postępowan]a Adm inistracyjnego, W
związkuzad,73 ust 1iart 74ust 3 ustawy z dnia 3 pażdzieńka 2008r, o udostępnaniu
informacji o ś.odowisku i jego och.onie, udziale społeczeństwa W och.onie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 2a21 l , poz. 2373, ż e zm ),

zawiadamia się

że W dniu 20 styczńia 2022 roku żostało wszczęte na wniosek z dnia 17 stycznia 2022 l.
pełnomocnika Firmy Łódzk e E]ektrownie Słoneczne sp, z o o,, ul, Arrnii Klajowej 24B, 98-200
Sieradz, postępowanie administracyjne W sprawie Wydan a decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polega]ącego na,,Budowie elektrowni 

'otowoltai6znej(EPV Badowo-Dańki) o łącznei mocy do 6 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 18 i ,19 obręb: Badowo Dańki,
gmina Mszczonów", pow]at ży.ardowski Województwo mazowieckie,

Jednocześnie pragnę poinformować, źe W WW postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z ań. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie śaodowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U z 2021 (., poz.2373, ze zm.J, cyt.:

,3a- Stroną postępowania w sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Wnioskodawca oraz podmiot, którcmu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się W obszarze, na który będzie oddziawać przedsięWzięce w Wariancie
zaproponowanym przez wniogkodawą, z zastlzeżeniem ań. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane pfzedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki na których W Wyniku realizacji, eksploatacji ]ub uzytkowania prżedsięWzięcia
zostałyby przekroczane standardy ]akości śradowiska, lub

3) działki znajdujące się w żasjęgu znacząCego addziaływania pŻedsięwzjęcia, które może
wprowadzić ograniczenia W zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
pżeznaczeniem."

zgodnię z aft, 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnió
§tronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a prued Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych żądań, strony
mogą zapoznać się z dokumentacją §prawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu
N4iejskiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Uzędu
tj, poniedziałek, Molek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 8oo - 1600. Z uwagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, Uzyskanje Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i UWag W siedzibie
Ulzędu Miejskiego W l\,łszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu
(drogą telefoniczną - tel, 046 - 858 28 33, elektroniczną - t]rzad.,nieiski@rnszcżonow,o] lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

Jednocześnie zawiadamia się, że pi§mem z dnia 04 lutego 2022 r. znak:
G.6220.02.2022.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony srodowiska
W Warszawie, ul. H, sienkiewicza 3, 00-015 Wa§ZaWa, Dylektora Zaządu Zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul, Ekonomiczna 6, 99-400
Łowicz, o.az Państwowego PoWiatowego lnspektora Sanitarnego W Żyrardowie, ul. Moniuszki



40, 96-300 ZYańów, z prośbą o opinię W sprawie pżeprowadzenia oceny oddziaływan a na
środowisko W1^/, pęedsięWzięcia i ewentua]ny zakres raportu,

Ponadto na podstawie ań 21 ust. 1 i ust, 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r.

o udostępnianlu informacji o środowisku i Jego ochronie, udzjale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 202a l., poz 2373. ze zn.),
informuję o zamieszczeniu W - Pubicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku jego ochronie - Wniosku o Wydan e decyzji
o środowiskolvych uwarunkowaniach dIa Ww przedsięWżięcia,

^-.:::Ę: Kułek

otrzvmuią:

1, Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni słonecznych sp. z o,o,,
2, Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.04.o2.2o22 r.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicv oołoszeń (14 dni):
1. Ulząd Miejski W lvlszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni słonecznych sp. z o,o, - z prośbą o Wywie§zenie W
miejscu realizacji inwestycji;

3. sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W
sołectwie;

Wywieszono dnia a( q..4.ę.{ ł/.... . . .

(pieczęć Firmy, Urżędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogloszeń naleźy odesłać na adres:
Ulząd Miejski w Mszcżonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
PI. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów


