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lNFoRMAcJA
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 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz,
2373, zę zm.), BUrmistlz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawje Wydanla decyżji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polega]ącego na,,Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (z możliwością realizacji mnie.iszych instalacji
fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 10 MW), wraz z drogą
dojażdową olaz plzyłączem do krajowej sieci energetycznei i elementami
infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania
przedsięWzięcia" zloka]]zowanych na dzałkach ff 35l18,35121 35l17,35120,35126,
obręb Gurba, gmina lvlszczonóW, olaz |a działkach n( 21615, 21616 ob.ęb MaftóW
ToWażystwo, gmina MszczonóW, powiat zyraldowski, Województwo mazowieckie

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

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 03 |utego 2022 r, na Wniosek Firmy AGRO
FoTo Sp, z o,o,, która jest lnwestorem przedsięWzięcia,

2, organern Właściwym do Wydan a decyzji jest Burmistrz lvlszczonowa,
3, organem Właściwym do Wydania opin] W sprawie potżeby przeprowadzenla ooŚ i

żakresu rapo.tu jest Regjonalny Dyrektor ochrony S.odowiska u] H Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa, PańStWoWy Pow]atowy lnspektol sanitarny W Zyrardowe u,
lvoniuszki 40, 96-300 ZyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrcklo? za.ządu z|ewn] W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz,

4, o.ganem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pzedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektol ochrony S.odowiska ul, H, sienkiewicza 3,
oo-o15 Warszawa, Państwowy PoW atowy lnspekto. Sanltarny W Zyrardow]e u,
lMon uszki 40, 96 300 zyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dylekto? Zalządu Zlewni W ŁoW czu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 54 lit, b Rozporządzenia Rady l\,4jnistróW z dnia 10 Wlześnia
2019 ., W sprawie pżedsięWzięć mogących znacząao oddziaływać na środowisko
(Dz_ U z 2019 r poz, 1839), powyźsze p.zedsięWAęcie za lcza się do inwestycji mogących
potencjalnie znacząco oddżiaływać na środowisko. dla których obowiązek spolządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowjsko może być Wymagany,
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Do wVWieszenia na tabIicv ooło§zeń:

Zdjęto dnia

Po zdjęciu zlablicy og}oszeń należy odesłać na adre§:
Ulząd lt,łiejski W I\.tlszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, 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 zaft.73 ust, 1 i a.t, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdżiernika 2008 r o udostępnianiu
informacji o środowsku ijego ochronle, udzia e społeczeństwa W ochronie środowiska o.az
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l.,poz 2373,zezm),

zawiadamia się

że W dniu 03 ńy 2a22 rcku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 31 stycznia 2022 l. Fll.r'y
AGRo FoTo Sp, z o,o , ul Aleja Rzeczypospo]]te] 201253, a2-972 Warszawa, postępowanie
adrninistracy]ne W sprawie Wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
p.zedsięWzięcia polegającego na,,Budowie instalacji fotowoltaicżnej o mocy do 10 MW
(z moż|iwością realizacii mnieisżych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających
łącżnie mocy 10 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci
energetycznei i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do plawidłowego
funkc.ionowania przedsięWzięcia" z]okalizowanych na działkach nl 35l1a, 35/21, 35117,
35l2a, 35126, obręb Gurba, gmina lvlszczonóW olaz ,a dzialkach nr 216/5 21616 obręb
lV]arkóW ToWaż yst\ło gmina lv]szczonóW, pow at ży.ardowski, Województwo mażowieckie

Jednocześnie plagnę poinformować, że W WW, postępowaniU Uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z art, 74 ust, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst\ła W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 f., poz.2373, ze zm.), cyl.:

,3a. stroną postępowania W gprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Wnioskodawca oraz podmiot, I<tóremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszaże, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wańancie
zaproponowanym przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ań. 81 i]€t, 1. Przez obszar ten
rozumie się:

1) przewidwany teren, na ktaym będzie realizowane przedsięWzięcie, oraz obzar znajdujący
się W odległośCi 100 m od glanic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku rcalizacji, eksploatacji lub użytkowania pĘedsięWzięcia
zostałyby pEekroczone standardy jakości środowiska, Iub

3) działki znajdujące się W zasięgu znaczącego oddziawania przedsięWzięcia, które może
Wprowadzić ograniczenia W zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem."

Zgodnie z ań. 10 § 1 KPA olgany administrac]i publicznej obowiązane są zapewnlć
stronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzj] umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW j mate.iałóW oraz zgłosżonych żądań, Strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gm]nnej Urzędu
Miejskiego W l\,4szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj, poniedziałek, \^,torek, środa, cżWartek i plątek W godzinach od 800 - ,1600 Z uwagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, żapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskane Wy]aśnień W sp.awie, atakże składanie wnioskóW ] uwag Wsiedzibie
Ulzędu l\/iejskiego W lvl§zczonowie, możliwe będzie po Wcześniej§zym usta|eniu terminu
(drogą telefoniczną - tet, 046 - 858 28 33, elektroniczną - użad,mieiski@m§zczonow.pl lub
korespondencjątradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

Jednocześnie zawiadamia się, że pismem z dnia 14
c.622o.4.2o221J Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora

lutego 2022, r. znak:
ochrony srodowiska
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figi fiż, Józef Kutek

otżVmuia:

1, Firma AGRo FoTo Sp,zo.o,,
2, strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J-J.14.o2.2022 r.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
iel,046 - 858 28 33

Do wYwie§zenia na tablicv oqłoszeń (l4 dni):
1. Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. AGRo FoTo sp, z o,o. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, Sołys sołectwa MarkóW TowaĘy§two - z prośbą o Wywie§zenie na tablicy ogłoszeń W

sołectwie;
4. sołtys sołectwa Gurba - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
5. Sołtys sołectwa WymysłóW - z p.ośbą o lvywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogloszeń należy odesłać na adres:
ulząd Miejskiw Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

W Warszaw]e, ul, H, Sienkiewicza 3, 00 015 Warszawa, Dyrektora Zarządu Zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. u, Ekonomiczna 6, 99-400
Lowicz, ozz Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W żyrardowie ul. lv]oniuszki
40. 96 300 Żyra.dów z prośbą o opin ę W sprawie pżeplowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko !ĄĄ/v, przedsięWz]ęcia i ewentL]alny zakres rapońu,

Ponadto na podstawie ań, 21 ust, 1 ust. 2 pkt 9 ustawy z dn]a 3 pażdzielnika 2008f.
o udostępnianiu jnformacj] o środowisku ]jego ochronie, Udziale społecżeństwa W ochron]e
środowiska oraz o ocenach oddz]aływanla na środowisko (Dz.U.z2a21 l.,poz 2373, ze zń,)
inforrnuję o zamieszczeniu W - Pub|lcznie dostępnyrn Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i ]ego och.onie - Wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych UWarunkowaniach dla \ĄĄł, pżedsięWzjęc a,

(pieczęć Firmy, UrzędU, sołectwa)
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Na podstawe arl ]3ust ] 2RózpóżądzeńiaP.lźmentuEurópe]śke9óiRady(UE]20]6/679ż27kWetn.20]6lWśpiawe
ochrony osob nżyenych WzWążku ż przelwarzan em danyclr osobowych iW sprawre swobodnego puepłylvu takich danych oraz
Uóhylenla dyrektywy 95/46ME (Dż U UE L ż20]6r Nr]19 s]zezm) dae] ,RoDo niormuje że

] Admlnisiraiolem Pańshła danych osobowych ]es1 Gmina Mszcżonów lepreżentowana przeż BUrmistua lusżczonowa
(adres P]ac Piłsudskego ] 96 320 MsżczonóW ema] Uuad m]e]sk @mszeonow p te kontaktowy +484685828

2 Adm nBtralól Wyżnacżył nspektora ochrony Danych ż którym moga sę Pańslwo kontaklować We Wsżystkich śplawach
dóly.zący.ń plzef\lażan a dańyćh osobowych ża pośredńiclweń adlesu emal inspeklól@ćbi24 pl !bpśeńńena
adres Adm n]sllatora

3 P2ńślWa dańe ósóbowe bedą prżetwarżane w ćeu Wydana de.yżj o środowskowych lwźrlnkówanżch zgodńe z

4 Podslawa prawna do przetwarżania danych osoborych
a) ań 6 Usl ] ]lt ć RoDo
b) Uśtżwż z dnE 3 pażdzelnka 2008 l o Udoslępń żń U ńiólńac] o śódowśk! ijego ochron]e udziale

spo]ecżenstwa W oclrron e środow]ska oraż ocenach oddza!ryai a ia srodowsko,
c) rozpoPadzen e Rady M n stróW z dnia 10 Wrześn a 20] 9 r \! spraw e pPeds eWż eć

mogacych żnaeaco oddzalylvać na srodowsko
.j an 6ust ] lt a RoDo (na pódśtawe żgody)w plżypadku danych pódańy.h dóbrcWólnie

5 Państwa dańe ośóbowe będa prżetwarzane pżez ókleś ]0 pe]nyó]] żt ka eńdażowych
leacod ] styżń a roku ńaślępńegó pó lóku. W kiólyń ńastąp o zakoneenie spraw (1] iat)
na podstawie RozpoPadzenia Pleżesa Rady Mjn stróW z dn a ]8 slyczn a 201] l W

sprawe inst,ukc] kance ary]nej. jedno lych żeżowych Wykażów akt ó6ż lństlukći w
spraw]e ólgańżżć] zżkleśU dz.]an a żrch WÓWż.kładóWyćh albó do mementu

6 Pańshva dane nie bedą prżetwarżane Wsposób zauiómatyżowany W tyń.Le będą pódlegżć pronbwanlu
7 PańsfiVa dane osóbowych n e będa pżekażyw.ne póża EUrópe]sk obszar Góśpód.rczy (obe]ńU]ący Un ę EUrope]ską

Nofueqie Lechteńste n lśand]e)
8 w związk| ż plzelwalzań eń Pżńslwa dańyćh óśóbówych przys]lgu]a Państwu nastepujace prawa

ż) p6wo dóśiępu do sWóćh dżny.h oraz olrłman a clr kopj
b) pBwo do sp.oslowan a (poprawian a) swo ch danych osobo[rych
c) prawó do ogran een a prżetwarżania danych osóbowych
d) plawó dó coinęca żgodl W dowól.ym momenc]e beż wp]ywu.a żgódność

ż prawem puelwarzan a klorego dokonano na podslawie żgody przed]e] cofnięciem:
e) p.awo skarq] do Plezesa UrżedU ochróny Dańyćh osoboeych

(u stawki 2. 00 ]93 Warszawa) Wsytuac]i. gdy użna Pa.j/Pan że przetważ.ńe dańych osobowych narusza
pżep śy 09Ó ńe9ó lozpóżądzeń ż o óóhrcń e dżnyclr osobowych (RoDo)

9 Pódene prżeż Państwa danyclr osobowych Wyn kających z ustawy o udosiepnianiu niormac] ó ślodóWisku ]ego
ochron]e Udz a e społeeenstwa W ochron e srodowiska oraz ocenach oddz alylvania na środówskó i_Ast óbóW ązkowe
Niepuekazan e danych skulkowac bedze brakem rea iżac] ce]U o któryń móWa W pUńkće 3

]0, DaneWn oskodaWcóW żostaną pżekażane podn otoń Ub ólaanóń Upńwń]ónyń na podstawe prżepsóW p.awa


