
WRllJj!!(,!::]r!,!|?WA

," 1'",],?3J,?'.11? i',%,c'""y@.ffia@6.ffiż?.śS
l\łszczonóW, dn. 2022.02 -17

lNFoRMAcJA
Na podstawie ań, 2] ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 l.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 a., poz.
2373, ze zrn.), Burmistz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyĄi o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie farmy
fotowoltaicznei zlokalizowanej na dz, nf 23 w miejscowości Badowo Dańki - B,
Gmina MszczonóW" powiat żyrardowski, WojewódżWo mażowieckie.

> zamięszczęniu W - Publicznje 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 04 lutego 2022 r, na Wniosek Firmy PcWo
ENERGY PRoJEKT sp. z o,o,,, która jest lnwestorem przedsięWzięcia.

2. organem lłłaściwym do Wydania decyzjijest BUrmistlz lvlszczonowa.
3. organem Właściwym do Wydania opinii W sprawie potżeby pżeprowadzenia oos

izikresu rapońu jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul. H- sienkiewicza 3,
oo-o,15 Warszawa, Pań§tWoWy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie, ul,
Ioniuszki 40, 96-300 ZyrardóW iPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
DyrcKolazażądu z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

4. organem vvłaściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pzedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul, H, sienkiewicza 3,
o0-o15 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie, ul,
Moniuszki 40, 96-300 ZyrardóW iPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrcktolazaęądu z|ewni W Łowiczu, UL Ekonomiczna 6, 99_400 Łowicz;

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady l\,IinistróW z dnia 10 Wześnia
2019 r. W sprawie przedsięWzięó mogących znacząco oddzialywać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839), powyższe pżedsięMrzięcie za|icza się do inwestycji mogących
potencjalnie znacząco oddziavwać na środowisko, dla których obowiązek sporżądzenia
rapońu o oddziaływaniu na środowisko może być Wymagany,
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Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń:
_1- Urząd lM]e]sk W l\lsżczonowie - tablica og]osżeń BlP
2 Flma PCWO ENERGY PROJEKT sp ż oo - ż plośbą o Wyweszene na tabicy ogłoszeń

W mlejscu lnwestyc]
3 Na JJ 17 02 2a22l o/, Zo2Z 

")

Zdjęto dnla

Po zdjęciu ż tablicy ogłoszeń na]eży odesłaó na adles:
Ulząd [4iejskiW [,4szczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskieqo 1, 96,320 l/szczonóW
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oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

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

związku z ań.73 ust, ,l 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 oddzjaływania na środowisko (Dz. U, z 2021 l., poz.2373, z e zm.),

zawiadamia się

że W dniu 04 l|)tego 2022 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 03 utego 2022 f. Firmy
PcWo ENERGY PRoJEKT Sp z o o., u , Emilii P]ater 53, 00-1,13 Warsżawa, postępowanLe
adrninistracyjne W sprawie Wydan]a decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
pżedsięWzięcia polegającego na,,Budowie fa.my fotowoltaicznej zlokalizowanej na dż. nr
23 w mieiscowości Badowo Dańki - B, Gmina MszczonóW" powiat żyra.dowski,
Województwo mazoWieckie

Jednocześn]e pragnę pojnformować, że W vVW, postępowan]u uczestnicżą strony postępowania
- zgodnie zań 74 ust,3a ustawy z dnja 3 października 2008 l, o udostępnianiu informac]i
o śaodowisku i jego ochronie udz]ale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środow sko (Dz, U. z 2021 l., paz. 2313 ze zm.) cyt :

,3a- stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowkkowych uwarunkowaniach jest

wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysluguje prawo Eeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszaĘe, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w waiancie
zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeŻeniem ań. 81 l§t. 1. Pżez obszar ten

rozumie się:

1) przewidwany tercn, na któlym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz ofuzar znajdujący
się W odległości 100 m od granic tego terenu:

2) dziatki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użńkowania przedsięWzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakoki środowiska, lub

3) działki znajdujące się W zasięgu znacząCego oddziah/Wania pże&ięWzięcia, które może
wprowadzić ogrcniczenia w zagospodarowaniu nieruchamości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem."

Zgodnie z ań, 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnc
stronom czynny udział W każdym stadiurn postępowania, a przed Wydaniem decyzji umoźliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW i materiałóW olaz zgłoszonych żądań, Strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
liliejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Utzędu
tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek ipiątek W godzinach od 800- 1600 Z uwagijednak na
ogło§zenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoz|anie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
Urzędu l/]iejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu
(drogą telefoniczną - tel, 046 - 858 28 33, elektroniczną - Urzad,m]eiski@mszczonow.pl lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyźszych czynności,

Jednocześnie zawiadamia się, że pismem ż dnia 17 )Utego 2022 l znak:
G_622o.5,2022.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochlony srodowlska
W Warszawie, ul, H, sienkiewicza 3, 00-015 Warsżawa, Dyrektora Zarżądu Zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie, ul, Ekonomiczna 6, 99-400
Łowicz, olaz Państwowego Powiatowego lnspektora sanltarnego W Zyrardowie, ul, lV]oniuszki



40, 96-300 Żyrardów, z pIośbą o opinię W sprawie pżeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko WW, pżedsięWzięcia i ewentualny zakres rapońu,

Ponadto na podstawie ań, 21 ust. 1 i u§t.2 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. 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 środowi§kowych uwarunkowaniach dla WW, pnedsię\rzięcia,

BURMISTRZ

Kutck

otrżvmuia:

1, PcWo ENERGY PRoJEKT Sp, z o o
2, strony postępowania zgodnie z ań,49 KPA
3 ala. J,J.17.02.2022 l.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
iel,046 - 858 28 33

Do Wvwieszenia na tablicv oołoszeń (14 dni}:

L_.Ulząd lvliejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

-2, PcWo ENERGY PRoJEKT sp, z o,o,, - z prośbą o Wywieszenie W mie.iscu realizacji
inWestycji;

3, sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o lvywieszenie na tablicy ogłoszeń W
sołectwie;

4, sołtys sołectwa AdamóWek - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, §ołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłosżeń należy odesłać na adres:
Ulżąd Miejski w Mszczonowie, wydż. Gospoda*i Gminnej
PI. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów



OBOWlĄŻEK lNFORMACYJNY

Na podsIawie ad ]3 lsi ] i2 Rożpożadzeń a Pżrlamentu Europe]sklego ] Rad, |uE) 2ó16]679 z 2T kv] elń a 20]6 r W spraw]e
ochrony osob izyózńych w żwiażk! z pu eiwarzan em dańych oso5ówych ]W spraw]e swobodneqo pżepływu tak ch dańyóh ólaż
lchyen a dyrekitĄvy 95/46ME (Dz U UE L z2016r Nr]19 ś]żeżm)_daej RoDo niormuje ze

1 Adm n stEtoreń Panśtwa danych osoboryclr ]est Gmina Mśzczońów repreżentowana przez Burmistża lusżczonowa
(adles Pac Plsudsk]ego 1 96 320 NłszćżonóW. e ma urżad m ejsk@mszczonow p te kóntźktówy +48 46 858 28

2 Adń n śtrator Wyznaeyl lnspeklora ochrcńy Da.ych ż klórym moga się P€ńsiwo kontaklować We Wśżyśtkćh spńWaóh
dotyóząóyćh pżelważan a danych osobowych zż pośledń ótweń adresu ema nsp€kior@cb 24 p ub psemn e na
adres Administratora

3 Pańslwa dane osobowe będą pżelwa.ża.e W ceU Wydana decyz] o srodówiskóWych Uwalunkowanach żgodne ż

4 Podslawa plawna dó prżetwarżan a danych osobowych
a] art 6 Usl ] lt ć RoDo
b) Ustawa z dna 3 pażdzernka 2008 l o udostępn an u inrormac] o ślódóWśku ]e9ó óchrone Udżae

spółeczenstvva Woclrron e slodowiska or.z ocenach oddziałVania na środowsko
c) rożpórżadżen e Rady M n stróW z dn a ] 0 Wżeśń]a 20]9 r W sprawie przeds ewz ęć

ńógąóych żnaćżaco oddzalwac na srodowsko
. afi 6 ust 1 ll a RoDo (ńa podstawe żgody)W przypadku danyclr podżnyclr doblóWó ń e

5 Państwa dane osobowe będa przetwarżane pPez okres ]0 pełnych at ka endalzowyćh.
]icząc od 1 slycznia rok! nastepńeqo po róku. W klórym .astąpilo żakoneen e spraw (] l at)
na podstawe Rozporżądzenja PEżesa Rady N| n śtlóW z dn a 18 slycżn a 201] . W

śplawe nstrukc] kancearyjnej jednoltych rzeózówyóh WykażóW akt oraż instrukc] W

sprawe ór9źń zaci zakres! dżałan a arch wówzakładowych albo do memeńtu

6 Państwa dane n e będą prżelwarzane W sposób zaUlómalyżowany W tym nie bedą podiegac prollowaniu
7 Pańslwa dane óśobóWych ń]e b€dą przekazywane poza Europe]sk obsżal Góśpódźrćzy (óbe]ńU]ący Unę Eulope]ską.

NoNeg e Ljeclrte.ste n l ślandę)
8 WzWązku z przebłarzan eń Pańśtwa danych osobóW}ch prżysługu]a Państw! naslępujące prawa

a) plawó dóstęp! do swo clr danych o.az otrzyman a ch kop ;

b) plawo dó śpróśtowanla (poplaw an]a) swo ch danych osobowych
c) plawo do 09En ćżeń a prżetwarżan a danych osobowych
d) p.€Wo do corn ęcia zgódy W dóWó nyń mómence bez Wplywu na zgodnosć

ż plawem przetwarzania ktoreqo dokónżńó na pódstawe żqódy prżed ]e] coin ecem
e) plawó skargi do Plezesa UżędU ochrony Danych osobowych

(U stżWkL 2. 00 ]93 Warsuawa) Wsytu€cj gdy uzna Pan/Pan ze pżelwa.zań]e dańyćh osobowych ńalusża
puep sy oqó]nego rozpóżądzeń a o ochlón e danych osobowych (RoDo)

9 Podane pżez Pańsh,a danyćh ósóbowych Wynka]acych ż lstawy o udoslepn an u nformacji o srodowsku ]ego
ochron e udzae spoleeenstwa W ochron e slódóWśkż ól.z óćeńaćh oddżaływan a na ślodowsko jest obowiażkowe
N]epżekazźń e danych skutkowac bedze brakem rea izac] celu o którym mowa w p!ńkóe 3

10 Dańe wń oskodaWcóW żostana pżekazane podm otom Ub olqanom !pBwnionym ńa pódśtżWe pżep śów plawż


