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lNFoRMAcJA
Na podstawie ań, 2,1 U§t. 1pkt 9 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz.
237 3, zę zm.), Burmistrz lvlszczonowa inf ormuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pzedsięWzięcia polegającego na,,Budowie instalacji
fotowoltaicznei o mocy do 3 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacii
fotowoltaicznych nie przekraczaiących łącznie mocy 3 MW), wraz z drogą
dojazdową oraz plzylączęm do krajowej sieci energetycznej i elementami
infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcionowania
przedsięWzięcia" zlokalizowanych na działkach ff 13511, 15413, 15416,'13611 i 13711,
13515, 15415, 15418, 13613, 137/3, obręb LublinóW, gmina MszczonóW, powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie,

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

1. Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 28 stycznia 2022 r. na Wniosek Firmy AGRo
FoTo sp. z o.o., która jest lnwestorem pęedsięWzięcia.

2. organem Właściwym do Wydania decyzjijest Burmistrz Mszczonowa.
3. organem Właściwym do Wydania opinii W sprawle potrżeby pżeprowadzenia oos i

zakresu rapońu jest Regionalny DyreKor ochlony Srodowiska, ul, H, Sienkiewicza 3,

oo-015 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Żyrardowie, ul.

Moniuszki 40, 96-300 ŻyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
DYektora Zażądu zlewniW Łowiczu, Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

4, organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pżedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska, ul- H, Sienkiewicza 3,

b0-o15 
-Wai"ra*a, 

Pahstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W zyrardowie. ul,

Moniuszki 40, 96400 ŻyrardóW iPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyreklora zażądu Zlewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust 1 pki 54 it, b Rozporządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Wześnia
2019 r W sprawie pzedsjęWzięc mogących znacząco oddziaływać na środowjsko
(Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839) powyzsze przedsięWzięcie za|icza s]ę do ]nwestycji mogących
potencjalnie z.acząca oddziaływać na ślodowisko, dla których obowiązek sporządzenia
rapońu o oddziaływaniu na środowisko moźe być Wymagany

"*T,
nFrkż. JozłGnc\rzKurek

Do wvwieszenia tablicv oołoszeń
1_ Urząd l\,4ie]ski W Mszczonowie - tablica og]osżeń, BlP
2 Firrna AGRO FoTo sp, z o o, - ż prośbą o WyW eszenie na tabl cy ogłosżeń W mieiscu inwestyc]i,
3 Na JJ 14o22a22l

Wylvieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu zlab]icy ogbszeń należy odesłać na adres:
Ulząd lvliejski W Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
P]. Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów
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o wszczęciu postępowania

Zgodnie z ań, 61 § 4 W związku z ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W

związku z all.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, z2021 r., poz.2373, z e zm,),

zawiadamia się

ze W dniu 28 sIyczfla 2022 rok! zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 24 stycznia 2a22 l.
Fi.nry AGRo FoTo Sp, z o,o, Ul Aleja Rzeczypospolitej 201253, 02972 walgzawa
postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowan ach
d]a przedsięWzięc]a polegającego na,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
(z możliwością realizacii mnieiszych instalacji fotowoltaicznych nie przekracżających
łącżnie mocy 3 MW), Wraz z drogą dojazdową olaz plzyłączem do krajowej sieci
energetycznei i elementami infrastruktury techniczne.i, nieżbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania przedsięwzięcia" ż okalizowanych na działkach ff 13511, 15413, 15416,
13611 i 13l11, 13515 15415, 154la, 13613, 137/3 obręb Lub nóW, gmina l\,4szczonóW, powiat
ży.ardowski, Województwo rnazowieckie.

Jednocześnie pragnę poinformować, że W WW, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z ań, 74 ust, 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udostępnianiu inforrnacji
o środowisku i jego ochlonie, udziale społecżeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2021 l., poz. 2373, ze zt.), cyt.:

,3a Stroną pastępawania W sprawie wydania decyzji a środowiskowych uwarunkawaniach jest
wniaskodawca oraz podmiat, któremu pżysługu]e prawo Eeczawe do nieruchomaśCi
znajdującej się w abszarze, na który będzie addziaływać prżedsięWzięcie w WariaDcie

zapraponawanym prżeż wn]oskodawcę. z zastfteżeniem ań 81 ust 1 pftez abszar ten

rcżumie się:

1) pftewidywany teren, na którym będzie rcalizowane przedsięWzięcie, oraz obszar zna]du|ący
się w odległoścj 100 m od granic tega terenu:

2) dzialki, na których w Wniku realizacji, eksploatacji lub użrlkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowbka, lub

3) działki znaldujące się w zasięgu znaczącego addżiaływania pżedsięwzjęCia które maze
Wprawadzić ograniczenia W zagospodarowaniu nierLlchomoścj, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem."

Zgodnie z ań. 10 § 1 KPA organy adn]in stracj pub cznej obowązane są zapewnic
stronom czynny udział w każdym stadium postępowan a. a prżed Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzen e się, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych ządań. strony
mogą zapoznać się Z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu
N,4iejskiego W l\,4szczonowie P Piłsudsk ego 1 pok, nr 5,Ą, W godzinach pracy Urzędu
tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i p ątek W godzinach od 800 - 1600 Z uwagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu CoVlD-19, zapozńanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, Uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie Wniosków i uwag W siedzibie
Ulzędu N,4iejskiego W l\,4szczonowie, rnozliwe będze po Wcześniejszym usta eniU terminu
(drogą telefoniczną - tel, 046 - 858 28 33, elektroniczną - urżac rn e si] §żozaito\i/ p] ub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

Jednocześnie zawiadamia się, że pismem z dnia 14
G.622o.3.2o22.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora

|utego 2022 r. znak|
ochrony Srodowiska

lvlszczonóW, dnia 2022.02,14



W Warszawie, ul. H, sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, Dyrekto? zalządu zlewni
W Łowiczu Pań§twowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul- Ekonomiczna 6, 99-400
Łowicz, oraz Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W żyrardowie, ul, 1,4oniuszki
40, 96-300 zyrardów, z prośbą o opinię W sprawie pżeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko WW, pżedsięwzięcia i ewentualny zakres rapońu.

Ponadto na podstawie ań, 21 ust, 1 i ust, 2 pK 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddział}M/ania na środowi§ko (Dz.U.z2021 l., poz.2373, ze zm.),
informuję o zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarUnkowaniach dla vVW, pżedsięWzięcia,

tsUR TRZ

Ktek

otrzvmuia:

1. Firma AGRo FoTo Sp. z o,o,,
2, Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.14.o2.2022 l.

Sprawe prowadzi Jolanta Jackowska
te 046 858 28 33

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń (14 dni}:

_L_UrZąd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, AGRo FoTo sp, z o,o. , z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa LublinóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4, sołty§ sołectwa szeligi - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

W)^rieszono dnia

(pieczęć Firr.y t]lzędu, sołectwa)

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Ulząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczónów

\

Zdjęto dnia



OBOWĄZEK lNFORlUACYJNY

Na podslawie ań. ] 3 ust, 1 i 2 Rozpoźądzenia Pa amenlu Eu ropej§kiego i Rady (UE) 201 6/679 ż 27 kwietn]a 2016 r, W spraw]e
ochlony osób nżycżnych W żWiążkU żpźetwaźaniem danych osobowych iW §prawie §wobodnego pżepĄvu takich danych oEż
Uchylenia dyleklyllv 95/46ME (Dż, U UE. L ż 2016 .. NI 1'l9, s,1 ze zm,) dalej: ,RoDo'infonnuję że:

1 Adńińisllżtóreń Państwa danych osobowych ]esi Gmina Mszcżonów rep€żeńtówźńa przeż BUrńistża Msżćzonowa
(adres Pac Pilsudskego ].96-320 L4szćzónóW ema Urżąd m e]sk @mszczonow, p te kont€kto\ry +484685828
40]

2 Adńiniślrató. Wyżna.zył nspektora ochlony Danych z którym ńogą śę Pańslwo konlaktóWać We wśżyśtk]ch sprawach
dolyczącyclr przetwżrzżńia danych osobowych ża pośrednicMem adresu ema] inspeklol@cb]24 p ub plsemne na
adres Adm n stratora

3 Pańśbła dańe ośóbowe będa przetlvarzane W ceLu Wydania decyz]i o środówśkówyóh Uwa.Unkowżńach zgódńe z

4 PodstaWa praWna do przelwarzaó]ż danyćh osobóWych
a) ań 6usi ] t cRoDo
b) Ustawa ż dna 3 paźdż]ernika 2008 r o Udostepnian]! nformacji o śródóWśkU iegó óóhróńe udzae

społeeeństwa W ochronie środowska oraz ocenach oddzaływan a na Śrcdowiskó
c) rcżpólządzeńie Rady MlńisllóW ż dn a ]0 WPeśn a 2019 r w sprawe przedsięWż]eć

mogacych znaóząćó oddz]a]ylvaĆ na Ślodow6ko
.] ad 6 Uśt 1 ]t a RoDo (na podstawe żgody)W prżypadku danych podanych dobrowo n e

5 PańsNła dane osobowe będą przelwarzane przez ók€ś ]0 pełńyćh a! kaleńdarzowych
jcżacód]ślycżnalokunastępnegoporokuWktórymnasiąp]ozakończenespraw(l]at).
ńa pódślawe Rożporżądżen a Prezesa Rady lM n slróWż dn a 18 stycznia 20] 1 r W

sp6we n§rukcjl kance a.y]nei ]edńó ityóh żećżówyćh wykazów akt óraż nśtrukcjiw
sprawe orqaniżac] izakresu dzia|ania alch]WóW zakłado!łlclr. a bo do mefreólu

6 Pżńśtwa dane ń e będa prżebłażane W spósób żautomatyzowa.y. wtym n e będą pod egać profiowan u

7 PańSnła dane osobowyclr n e będą pżekazywane póza EUópe]śk obśżar Gospodalży (obejńU]acy Un e EUrópeiśką.
NoMeg ę, Lechtenste n sandĘ)

8 W zważku ż pźetlvarzaniem Państwa danych osobowych przys]ugu]ą Panslwu następu]ące prawa:
a) prawó dostępu do swoch danych oraż olrzyman a ]ch kopi
b) plawó dó śplóśtówańia (poplawian a) swoich danych osobos!.h
c) p.awo do o9ran een a przebłarćna dańyćh óśobóWyćh;
d) p.awo do cofnięcia zgody W dowolnym momencie bez Wpł}ryU ńa zgódióść

z plawem pżelwarżan a klólego doko|ano na podsiawe zgody przed ]e] colnięciem;
e) prawo śkargj do Preżesa Urżędu ochrony Da|ych osobowych

(U §tźWkl 2.00_]93 Warśżawa) Wśytuac]i. qdy Użna Pani/Pan że przetwaźan e danych osobowych naruśża
puep sy oqÓ]neqo rozpożądzeń a ó oc]]rcn e d.ńych ośóbowych (RoDo).

9 Podan]e prżeż Pańshła danych osobowych wynkających z ustawy o ldostępnaniu niormac] o srodowisku ]ego
ochlo.]e Udż a e społeeeńs§Va w ochron e srodowiska oraż oce.aclr oddz alylvania na srodowsko ]est obow ązkowe
Niepżekazżńedańyćh śkuIkowaćbędżebrakem reaiżac] @]U októrym mowaWpunkce3

]0 Dane W. oskodaWcóW zostaną pEekazane podm otom ub orqanom !Fraw. ońyń ńa podstawe przepisóW plawa


