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lNFoRMAcJA
Na podstawie art, 21 Ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spcłeczeń§twa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz.
2373, ze zm.), Burmistz lv]§zczonowa informuje o:

> Wszczęc]u postępowania W sprawie Wydania decyĄ o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwżlęcia po]ega]ącego na,,Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowane.i na dz. nr 23 w miejscowości Badowo Dańki, Gmina
Mszczonów" pow]at żyrardowski, Województwo mazowieckie,

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW. prżedsięWzięcia.

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 04 |utego 2022 r. na Wniosek Firmy PcWo
ENERGY PV 261 Sp. z o.o,,, która je§t lnwestorem przedsięWzięcia.

2, organem WłaścŃym do Wydania decyzji jest Burmistrż Mszczonowa.
3, organem Właściwym do vvydania opinii W sprawie potrzeby przeprowadzenia oos

i zakresu rapońU jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul, H, Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitamy W Zyrardowie, ul.
Monjuszki 40, 96-300 ŻyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Pot§kie,
DYektoG zażądu zlewniW Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

4, organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pżedsięllIzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska, ul. H. Sienkiewicza 3,
0o-o15 Warszawa, Pańshłowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Żyrardowie, ul.
nłoniuszki 40, 96-300 ZyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Po|skie,
Dfektora zalządu z|ewniW Łowiczu, Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 54 lit. b Rozpoządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Wżeśnia
2019 r. w sprawie pżedsię\łrzjęć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz, 1839), powyższe przedsięWzięcię zalicza się do inwe§tycji mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek spolządzenia
rapońu o oddziaływaniu na środowisko może byó Wymagany.
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Do wvwieszenia na tablicy oqłoszeń:
_j, Ulząd l\,4iejski W Mszcżonow e - tab ca ogłoszeń, B P,
2. Firma PcWo ENERGY PV 261 sp ż oo ż prośbą o Wyw]eszen e na tabicy ogłoszeń

W rn]e]scu nWestycji,
3 A,la J -l 17 ń2 ?ar2 l

W),l]Vjeszono dnia ,

Zdjęto dnia

Po zdjęciu ztablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulząd fi,4iejski W ltlszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lMszczond,l/



, r, 
^ l §! :i.,1,,|1 3,,3 y o *n
96_320 NlsZ!żoNoł

§-::h,##ćhw##
Mszczonóu dnia 2022.02j7

oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

zgodnie z ań. 61 § 4 W związku Z ar1. 49 Kodeksu Poslępowania Adrninistracyjnego, W
zwlązku z ań.73 ust 1 ] ań. 74 Ust, 3 ustawy z dnia 3 paźdz]ernika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udzlale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz. 23]3, z e zm.)

zaWiadamia się

ze W d.iu 04 Ulego 2a22 roku zostało Wszczęte na Wn]osek z dnia 03 lutego 2022l. Fimy
PcWo ENERGY PV 261 sp z oo, ul SW Leonarda 9, 25-311 Kielce, postępowanie
administracyjne W sprawie Wydania decyz] o środowiskowych uwarunkowaniach da
przed§ięWzięc]a polegającego na,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz, nr
23 w miejscowości Badowo Dańki, Gmina MszczonóW" powiat żyrardowski, Województwo
rnazowieckie,

Jednocześnie pragnę poinformować, że W WW, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z ań, 74 ust, 3a 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, ze zm,), cyt,:

,3a. Stroną postępowania W 1prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Wnioskodawca onz podmiot, któremu plzysluguje prawo Eeczowe do nieruchomości
znajdującej się w ob1zarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w Wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawĘ, z zastrzeżeniem ań. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie się:

1) pEewidwany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się W odległośEi 10o m od granic tego terenu;

2) dzialki, na których w Wniku realizacji, ekploatacji lub użńkowania przedsię\Ąlzięcia
zostałyby pĘekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące 3ię w zasięgu znaczącego oddzialwania przedsię|Ęzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem."

zgodnie z ań. 10 § 1 KPA organy adminjstracj publicznej obowiązane są zapewnic
stronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych ządań, Strony
magą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydzia e Gospodarki Gminnej Użędu
Nliej§kiego W Mszczonowie, P], Piłsudskiego 1, pok nr 5A W godzinach pracy Uzędu
tj, poniedziałek, Vńorek, środa, czwartek j piątek W godzjnach od 8m - 16m Z uwagijednak na
ogłoszen]e stanu epiderni z powodu covlD-19 zapożnanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśn]eń W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
Urzędu lMiejskiego W lvlszcżonowie, moż]]We będzie po Wcześniejszym ustalen]u terminu
(drogą telefoniczną tel, 046 - 858 28 33, elektroniczną - uźad,nići§|i@mszczonow,p lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych cżynności

Jednocześnie zawiadamia się źe pismem z d|ia 17 lutego 2022 r znak:
G.6220.6.2022,JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
w Warszawie, ul, H_ sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, Dyreklola zalządu z|ewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul, Ekonomiczna 6, 99-4oo
Łowicz, olaz Państwowego Powiatowego lnspektora san ta.nego W Zyrardowie, u], Moniuszki



40, 96-300 Ży.ald,Ńu, z prośbą o opinię W §prawie pzeprowadzenia oceny oddziaływania na..

środowisko WW. pzedsięWzięcia i ewentualny zakres rapońu,
Ponadto na podstawie ań. 21 ust. 1 i ust, 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie

środowisia oraz o ocenaóh oddziaływania na środowisko (Dz,|J.z2021 l-, poz,2373, zezm,),
informuję o zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach

zawierającycn informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW. pżedsięWzięda.

BU MlsTRz

Kutck

otrzvmuia:

1. PcWo ENERGY PV 261 sp,zo,o.
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3- ala. J.J.17.o2.2o22 r.

sprawę pmwadziJo anta Jackowska
te 046 858 28 33

Do eszenla na icv oołoszeń { 14 dni):
1 |Jrzad Mieiski W Mszczonowie - ta

-z, 

pcWo eŃency pv 26,1 Sp z o.o
blica ogłoszeń, BlP ,

,,- z prośbą o vvywieszenie W miejscu realizacji
inWestycji;

s, Sołtys !Ółectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W

soł9ctwiei
4. sołtys soiectwa AdamóWek - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po adjęciu z tablicy ogłoszeń należy odeslać na adres:
IJrząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96,320 Mszczonów



OBOWĄŻEK lNFORMACYJNY

Na podstawie ad,13 ust, 1 i2 Rożpożądzenia Pa.lamentu Euope]skiego i Rady (UE) 2016/679 ż 27 kwietnia 2016 r, W sprawie
ochrcny osób fzycżnych w iążku ż pżetważaniem danych osobowych iWspEwje swobodnego pżepvwu takich danych oraż
Uchy|eija dyEkłwy 95/46ME (Dż, U, UE, L, z 2016 l, Nr 119, §.1 że żm.) - da ej] ,RoDo" inlomuię, że:

] Adm n stratóreń Pańśtwa danych osobo§lclr ]est Gńińa Mszczonów reprezentowana przeż Burmistua Mszczonowa
(adles Pac Plsudsk]€go 1 96 320lMszcżonóW. e mai urzad m ejsk@mszczonow pl te kóńtaklóWy: +48 46 858 28

2 Adm n strator wyżnaeył lnspektora ochrony Danych ż którym mogą s]e Pańshło konlaktowacwe Wszyśik óh splawaćh
dotvżaóVćh pżelwaźana danych osobowych za poŚledn ćtwem adresu ema |spektor@cb24p ub pjsemnie na
adres Admiń śir.tora

3 P.ństwa d.ne ósobowe bedą przeŃarżane W ceU wydana decyż] o Ślodow]skowych uwarunkowaniach zgodnie z

4 Podstawa p.awna do przetwżlz.ń a danych osobowych
a) ad 6 usi 1 lit c RoDo
b) Uśt.wa ż dnLa 3 pażdzernka 2008 r o ldoslępn ań U niófiac] ó środóWisku ]eoo ochlonie udzae

spoleczenstwa Wóóhloń e ślodóWiska oraż ocenach oddż a]rlan a na srodowsko
c) rozpouądzen e Rady M]n śtróW z dń a ]0 Wrżeśn]a 20]9 r W sprawe pPedsewzęc

ńoqacvch żnaczaco oddzalywac na srodówskó
.]. at 6 Ust ] l1 ż RoDo (na podsiawie zgody)w przypadku danych podżnyćh dóbrcwólńie

5 Panstwa dane osóbóWe będa prżetważane pźez okres 10 pelnych Lat ka endażowych
licząc od 1 slycznia rok! nastepnego pó rckU. w klólym nastąpło żakończenie spraw (11 lat)
na pódstawe Rożporżądzen]a Prezesa Rady M n stróWz dnLa ]8 slyczń a 20]'] l W

śp.awe ńśtrukc] kanceary]nei jednoltych rzeczowych $rykażów akt oraż ]nstrukc] W

sprawe organ zac]] zak€su dzźłań a arch wówżakładowych a]bo do mementu

6 Państwa dane n e będa puelwarza.e W sposób zallóń.lyzów2ny W lyń n e bedą pod eqać plof owan 0
7 Pańsiwa dańe ósobóWych ńie bedą prżekazywane poza Europe]ski obsżar Gospodarcży (obe]ńlląóy Uńię EUrcpeJską

NoMeg ę Ljeclrlensten i sland ę)
8 WzWązku z prżetwarżan em Pansbła dańyóh óśóbóWych. prżyśluq!]ą PaństWU nasiępu]ą@ plawa

a) prawó dóstępu do swo ch danych oraz otrżyman a ch kop ;

b) plawó dó sprośtowana (poprawan a)swoch danych osobowych
c) plawó dó óo6ń ćżen a prżetwa.żan a danych osobowych
d) prawo do coiń ęćia zgódy Wdowo nym momence beż Wplylvu na żgodnosć

z plawem przetvvarzania którego dókóńańó ńa podstawe ż!ódy prżed]e] coin ęcem
e) prawo Wn esien a skaq dó Pleześa Urżedu ochrony Danych osoboslch

(! stawk 2 00 ]93 Warszawa) Wsytuacj gdy uzaa PanllPan ze plżelŃałżan e danych osobówych narusża
pżep]sy ó9ólńego rożpolżadzen a c ochron e danych osobowych (RoDo):

9 Pódań€ plzeż Pańslwa danych osobowych Wynka]ących z lstawy o ldoslępń ań U Ńorńaói] ó ślodówisku iegó
ochronie ldz ż e śpo]ećzeńśtwa W ochrón e środowiska oraz ocenach oddz alylvania na srodoWsko ]est obow]ązkowe
Niepuekazan e danych skutkowac będze brakeń rea iżać] ce]U ó którym móWa W pUnkcie 3

']0 Dane Wn oskodaW.oW zosianą pŻekaz!ne podmLotom lub orgańóń Lpraw. ónyń ń3 pódstawe prżepLsóW pńWa


