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oBWlEszczENlE
Zgodnie z art, 1o i ań. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z alt.

73 ust. 1 i ań, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz, U. z2o21 l., poz- 2373, ze zm. ),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

1, opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
|.4220,1'145.2021.Mwo,2 z dnia 29 Września 2021 l- - że dla pzedsię\Mzięcia pn,

'Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 lVW Wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewid, 198 W obrębie WymysłóW W Gminie MszczonóW", powiat łrardowski,
Województwo mazowieckie - nie istnieje koniecznośó pżeprowadzenia oceny
oddziaływania na środoWisko;

2. opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zażądu
ZIeWni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak;
WA.ZZŚ,5,435,1,615.2021,PD z dnia 25 stycznia 2022 r. (data Wplywu opinii do tut,
Uzędu dnia 01.02.2022 r,) dot, braku potlzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla WW, przedsięrĄrzięcia:

3. Państwowy Powiatovvy lnspektor Sanitarny W zyrardowie, u|. l,łoniuszki 40, nie Wydał
opinii, o Kórej mowa W ań, 64 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paźdzjernika 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2373, ze zm.\, odpowiednio W terminie, o Kórym mowa W art, 64 ust, 4 cyt, Wyżej
ustavvy - tut, organ traKuje jako brak zastżeżeń do planowanej realizacji \łW,
pżedsięWzięcia.

zgodnie z aiL. 10 § '1 k, p.a. strony postępowania mogą zapoznaó się z \ĄM/. dokumentami
W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie, PL Piłsudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach
pracy Ulzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600

Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z WW,

dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W siedzibie Użędu lvliejskiego W Mszczonowie, moźliwe będzie po Wcześniejszym Ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel. 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail:
użad n] e]skl(@]..a:aza]l]a,,!1.pl oraz korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
czynności

BURMtsTRZ

Kvek

strony postępowania o Wydaniu nizej Wymienionych opinii pzez organy ochrony środowiska

W spaaw]e blaku koniecznoŚci przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko
p anowanego pżedsięWzięc]a polegającego na ,,Budowie Fatmy Fotowoltaicżnej o mocy do
5 MW wraz z infrasłrukturą techniczną na działce o nr ewid. 198 w obrębie WymysłóW
w Gminie Mszczonów", powiat zyrardowski, Województwo mazowieckie:



otrzvmuia:

1, Firma PRo VENTo ENERG|A sp, z o,o,,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. a/a, J.J, 1o.o2.2o22f.

Do wywieszenia na tablicV oqłosżeń (14 dni):
1. Uząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,-TPRo VENTo ENERG|A sp, z o.o. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realjzacji

inwestycji;
3. Sołtys sołectwa WymysłóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

zdjęto dnia

Po żdjęc u ż tabl]cy og]osżeń na eży odes]ac na adres
Urżad Mje]sk W Mszczonowie, Wydż Gospodarki Gm nnej
Pl Piłsudsk ego 1, 96-320 lv]sżczonóW
Sprawe prowadzi Jo anta Jackowska
1el 046 858 28 33
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