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

,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW Wraz z infrcstrukturą techniczną na
działce o nr ewid. ,r98 w obrębie Wymysłów w Gminie l\łszczonów",

poWiat żyrardowski, wojeWódżtWo mażoWieckie:

Stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i ań, B1 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwić stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiązek nalezytego i Wyczerpującego
informowania stron przypominam, 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 zapoznać Się
z dokumentami całe sprawy W Siedzibie Urzędu l\4iejskiego W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa,
czwańek ipiątek Wgodzinach od 800 ]600. Z uwagijednak na ogłoszenie stanu epidemii
Z powodu covlD-19, zapoznanie się z WW, dokumentacją Sprawy, uzyskanie Wyjaśnień
W Sprawie, atakże składanie WnioskóW i uwag Wsiedzibie Urzędu l\y'iejskiego
W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną
- tel. 46 - 858 28 33, elektroniczną * mai]: urzad.mieiski@mszczonow.pl lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyźszych czynności
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1, Firma PRo VENTo ENERGIA sp.zo.o.,
2, Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3 a/e JJ 10 02 2022 r

zgodnie z ań. 10 § 1, ań. 49 i ań, 81 ustawy z dnia 14 czelwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2021 r., poz.735, ze zm-),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia stlony postępowania,



Do Wvwieszenia na tablicy oqłosżeń (14 dni):

:L_)lząd l\,niejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, PRo VENTo ENERG|A sp, z o.o. - z prośbą o Wywie§zenie W miej§cu realizacji inwestycji;
3, softys sołectwa WymysłóW - Z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adrcs:
Użąd MiejskiW lvlszczonowie, Wydż, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego ,1, 96-320 l/lszczonóW
sprawę prowadz' Jolanta Jackowska
lel,046 _ 858 28 33
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1 AdmnistDt rem Peńsiva danycl osobowyclr rcst Gmina [łszczonów reprezenlowana prżeż Burmistża MsżcżónóWa (adle§ P.ć
Pihudsk€go ] 96 320 fiłszcz.nów e ma urzad m e]Sk @mszcżonow p le koilakto\q i43 46 35a 23.0]

2 Adńńi§t€t r wyznaczył nsp€klora ochrcny D.ny.h ż kló.ym konlaktolvać VJe wszyslkclr sprawach dotyczacych
pżehvażańa danych lsobor,lch ża pośredn]ch{em adlesu ćm. ńspeltor.b]2łpfubpsemnenaadrcsAdnnistDtora

3 Państł.daneosobowebed:przefu3ĘaneW.e!Wydaajade.yz] ośrcdołsko[lchuvJarunkołanaclrzaodnezwn.skem
,1 Podstawa plawnedo pzeŃezan a danyclr osobowy.lr

a] ań 6 u9: r .RDDo
b]!slaaŻdna3pazdŻerni.2003lÓUdÓŚ1ępnai!ńfÓm

śódóWśka ólaź o.ćtaclr oddż aływania na śl.dow skó
c) rozporżadzeo€ Rady M i stróW z dn a ]0 Wrżeśi a 20]9 r u sp.au e p.zeds ęWżęć

mogący.h zia.ząc..ddzawaćnaśrcdowSko
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5 Państwa dańe osóbóWe będą plżeMażane przez ókl€s ]0.e
jda.ód ] sly.żnarok! ńaslępie§ó pc rok! W klÓlym iastąplożakońaei!ć spraw L]] an
na podslaw e Rozpolzadżeija Preżesa Rady lL/,n slrÓW ż dn a 13 sly.zn a 201] r !1
sp.ał€ nstrukcj kance]aryrnej red r o łvdlzeczowy.\ Wykażćł a
śplał € mqan zać]i]żakleśU dzia

5 Państvadan€ nebą]a prżetwarzane W sposób żaulomalyzowany wlym ne będą pod eqać prol]óWai U

7 Paisllva dane osob.Wy.h ne bedą prżekażylvane poża Europe]sk obśżar Gospodarcży (obe]mtr]acy Unę Eulope]śka. NóMe!ę
L eclrlenste n lsand e)

3 Włązku z przetłarzai em Pańslva dany.h oscoowycir przyslu§u]ą Pańs§Vu naslępu]ące prawa
a) prawo doslęp! doswoclllan}clr otazotPymalja c|r kop
b) p€wó do śp.oślowania (poprcWana)sW!.h danyclr oslbołyclr
.) pra{ó dó óqGńćżena pże
d] prawo do.ofn ę.a z!]ody w dowohym m.mence beż wp\ł! na żqodiosa

klóre9o dokonano na podstad e z9ody przed ]e] coii e.em
el pżłó oo Prezes. Urzęd! ochrony Oacych osobowych

(U slalvk 2 00 ]93 Wa6zawa) yr sytua.j ody plżeh{alżańe da|yćlr óśóbowych narusza pzepsy oqóln€g!
rożporządzen a o oclrron e daiy.lr osóbo\!y.lr lRooo]

9 Podane pruez PańStwa daEy.ir os.bow.|r Wyn ka]ący.h z uslawy o Bd.slę.ranL nformao o ślodowslu ]egó.cl]rone Udżae
spo]€.zenstw? W ochron e śro,1 oddzaływan a na środowsko ]€si obowązkowe N eprzekazan€ danych skulkować
będż e blakeń rca zać] će u

ńa plzerazaie pódń ólóń Jb óloai.ń uprawn onym na podslawe p2epsów prawa


