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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 j jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l,, poz.
2373, ze zm.), Burmistlz l,iszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyz)i o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzlęcia polega]ącego na ,,Budowie Parku Recyklingu
w miejscowości MszczonóW, na dżiałce nr 82/6, gminie Msżczonów, w powiecie
żyrardowskim, województwie mazowieckim".'ż zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykażie danych o dokumentach
zawierających info.mację o środowisku i jego och.onie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dja WW, pżedsięWzięcia,

1, Postępowan]e zostało Wszczęte W dniu 29 glud| a 2021 r. na Wniosek Pełnomocn]ka
centrurn Edukac]i, Energii iRecyklingu Sp, z o,o, ul, Aleje Jerozolimskie 155/U3,
02-326 Warszawa, które jest lnwestorem przedsięWzięcia

2, organem Właściwym do Wydania decyzj jest Burmistrz l\,4szczonowa
3. organem Właściwym do dokonania uzgodn]eń WarunkóW lealizac]i planowanego

przedsięWzjęcia jest Regionalny Dylektor ochrony srodowiska, ul H Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Warszawie:

4, organem Właściwym do zaopiniowania realizacji planowane]' inwestycji]est Państwowy
PoWiatowy ln§pektor sanitarny W ŻyrardoW]e, ul. Monjuszki 40, 96-300 ZyrardóW i Urżąd
Marszałkowsk] Wo]ewództwa lV]azowieckie9o W Warczawie

Zgodnie z § 2 ust, 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Nilin]st.óW z dnia 10 Września 2019 r,
W §prawie pżeds]ęWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz, |,],

z 2a19 l., poz. 1839), powyzsze pżedsięWzięcie za| cza slę do inwestycji mogących zawsże
znacząca oddżiaływać na środowisko, dla których obowiążek spolządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest Wymagany,

llU ls,I,RZ

1. Urząd lv|iejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,2. Cenirum Edukacji, Energii iRecyklingu spi z o,o,.-iilAiEle Jerozolimskie 155/U3,
o2-326warszawa - z prośbą o Wywieszenie W mjejscu realizacji inwestycji;

3. ala. 03.03.2022 r,

Do wvwieszenia na tablicv oqłosżeń (14 dni}:

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres|
Urząd MiejskiW N4szczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego ,1, 96-320 MszczonóW
splawę prcWadzi Jolanta Jackowska
tel,046 _ 858 28 33
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(pieczęc ] podp s F rmy Użędu)
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|V|szczonóW, dnia 2022.03,03

oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

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

związku z ail73 ust, 1 iań,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. v- z2021 r-, poz.2373, ze zm. \,

zawiadamia się

że W dniu 29 grudnia 2021 roku zostało Wszcżęte na Wniosek z dnia 28 gludnia 2021 l.

Pełnomocnika Centrum Edukacji, Energii i Recyklingu Sp z o.o,, ul, Aleje Jerozolimskie
155lU3,02-326 Warszawa, postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie Parku
Recyk|ingu w mieiscowości Msżczonów, na działce nr 8216, gminie Mszczonów,
w powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim".

Jednocześnie pragnę poinformować, że W WW, postępowaniu uczestn]czą strony postępowania
- zgodnie z ań,74 ust,3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, Udżia]e społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddżiaływania na środowisko (Dz.U.z2a21 l., poz.2373, ze zm.), cyl.,:

,,3a. stroną postępowania w sprawie Wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddzialwać przedsięwzięcie w wariancie
zaproponowanym pEez wnioskodawcę, z zastĘeżeniem art. 81 !€t- 1, Przez obszar ten
rozumie aię:

1) przewidwany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się W odległości 100 m od granic tego terenu:

2) działki, na l<łórych W Wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięluzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsię\|vzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
pżeznaczeniem."

zgodnie z ai, 10 § 1 KPA organy administlacji publicznej obowiązane są zapewnic
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed Wydaniern decyzji umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW mater]ałóW oraz zgłoszonych ządań, Stlony
ńogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodark] Gminnej |,]rzędu
N,4iejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu
tj poniedziałek Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600, Z uwagi]ednak na
ogłoszenie stanu epjdem]l zpowodu CoVlD-19, zapazna| e się z nezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a takze składanie WnjoskóW i uwag W siedżibie
UrzędU N/]iejskiego W IVlszczonowje moż]jwe będzie po Wcześn]ejszym ustalenju terńinu
(drogą telefoniczną - tel 046 - B5B 28 33, elektroniczną - !aąą!]ĘlcK@a§?!Zs|]a!!41 lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności

Jednocześnie zawiadamia s]ę, że p]smem z dnia 03 malca 2022 r. znak:
G_622a.45 2a2l JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
W Warszawie, ul, H. Sienkiewicza 3, 00015 Warszawa, Dyrektora Regionalnego Zarżądu
Gospodarki Wodnej W Warszawie, u|. Zalzecze 138, 03-194 Warszawa, oraz Państwowego
PoWlatowego lrspel1o,a Sanila,nego W Zyrardow e, ul, MorJszkl 40, 96-300 Zy.aloóW



itjrzeduMarszałkowskięgoWojewództwaMazowieckiegoWWarszawie-zprośbąoopinie
i Uzoodnienie WarunkóW realizacji WW. pęedsięWzięcia,**"i,;;i;"; 

il;iil;ł ,i ,_]it, l l,i.t, i pK 9 u§tawy z dnia,3 października 2008 r,

o 
"ao"iępni"niu 

l"tirmacji o środowisku i jego ocńronie, _udziale §połeczeństwa w ochronie

i,o-Jo*iśi" or". o o"enaóh oddziah,*anla ńairoaowisło 1oz.U_z2021 l.. poz.2373_ ze zm.),

;l#;l; ;-;;;;rizeniu w _ Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach

lii]r.]l#"""ń*l,ił-"ir""J'-o srooow,"t<u i 1"go oit"oni" ] wniosku o wydanie decyzji

o JioJ"i"iii,Ó*v"r, u*aróńkowaniach dla ww, pżedsięM,zięcia,

B

otrźvmuia:

,1. Pełnomocnik centrum Edukacji, Energii i Recyklingu sp, z o,o, ,

2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.03.03-2o22 (.

Sp.aWę plowadzi Jolania Jackowska
tel 046 858 28 33

o Wywieszenie W miejscu realiżacji inwestycji

WyW,eszono dnla

Zdjęto dnia

Sp.zoo,- z plośbą

(pieczęć Firmy, Urzędu,)
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po zdieciu z tablicy oqloszeń należy odesłac na adfes:'uoąÓ'ui.1"*i 
* uZr"Żonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej

Pl. Pitsudskiego 1, 96,320 Mszczonów

W N4szczonowie - tab|ica1.
2. centrum Edukacji, Energii ipełnomocnik



OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstawe ar1 ']3Usl] 2 RożpoPadzen]a Pzrlańeńtu Europe]skieoo Rady(UE]2016/679ż27kWetńż20]6l WspńWe
ó.hrony osob izycznych WżwążkU ż prżelwarzan em danych osobowyóh W śp..We swobodnego prżeplylvu tak ch dańych oraz
Uchvlenja dvrektww 95/46/WE (Dz 1] UE L ż2016r Nr119 s]żeżm) daeJ RoDo ].fómu]e że

] Admin]siratorem Pańsbła dańyćh ósobóWych ]est Gmina Mszczonów eprczeńtowańa prżeż B!rmistża Mszczonowa
(adres Pa.PiłśUdśkieoo196320lMszeonow.ema Urzad ń ejśk @ńsżćzonow pl. te konlaktowy: +48 46 858 28
40]

2 Adm].]silator sryznacży] Lnśpektora ochro.y Danych z klórym mogą Się Pańśtwó kónlaktowaćWe Wsżyslkch sprawaclr
dotycżacych pżelwarzan a danyćh óśóbóWyćh ż. pośredn ctvvem adres! ema nspektól@cb24p Ub pjsemne na
adreś Adńiń śtEtora

3 PańśtWż dańe osobowe będa przelwarza.e W ćeU Wydana dećyż] o środow]sko!ryclr Uwarunkowańiaćh żgodńie z

4 Podstawa prawna do przetważ.ń a danych ósobowych
a) a,1 6 ust ] 11 c RoDo
b) ustawa ż dna 3 paźdzernka 2008 I ó Ldośtępn an U jniomac] o ślodowisku ]ego oclrrone. ldzae

społeczenśtwa W ochron e środowiska oraz ocenach oddz]a]ywań a ń. środowśko
c) rozpoĘadzen e Rady |,/] i śtróW żdna']0Wrżeśnia20]9r Wsprawe przedsewzęć

ńo9acych znaeąco oddzaływz. na Ślódowśkó
i] an 6 ust 1 lt a RoDo (na podslawe zgódy)w przypadku danych podanych dobrowohie

5 Pańśtwż dańe óśóbowe będa prżetwarżane pżeż okres ]0 pełnyćh lżt ka eńdalżóWych
leą. od ] slyczn a rók! ńaśtepneqo po roku W kiórym nasląp]ło żakon.zen€ śp6W (]] |a1)

.a podstawe Rozpóżądzeńia Pleżesa Rady M]n stróWz dnia 18 slyczn a 20]] l W

sprawe ]nstrukc] kanceary]nej jednóltyćh rzeczowych wykażÓW akt craz nstrukc] W

sprawe organ żacji żakresu dzalan a arclr wowzakładowych a]bó dó meńeńtu

6 Panstwa dane n e bedą pżetwarzane w sposób zautomalyzowany W tym n e bedą pod egac pro{ owań U

7 Panstlva dane osobowych nie będą pżekażywane poża Europe]skL obsżar Gospodarcży (obe]mujący Unie E!@pejską
NoN€q ę Liechtenstejn i Sland ę)

B w z|| ązk] z pżetważan em Panstvva danyclr osobowyclr przyslugu]ą PańśtWU ńastępu]aće plawa
a) prawo dostępu dó śWó ćh danych ólaż otrżyman a ich kop ]

b) prawo do sprostowana (poplżWżń a)swoćh danych osóbowych
c) prawo do oqrai czen a prżeŃaEan a danych osobowych:
d) plżwo dó óófń eć a ż!ódy w dowo nym momence beż wplywu na żgodnosć

z plżweń przetwarzania którego dokonano na podstawe zgody przed]eicoin ęcem
e) prawo śkal§L dó Pleżesa Urzedu ochlony Danych osobowych

(U stawk 2 00 ]93 Warszawa] Wsytuaój gdy Uzńa Pani/Pan że prżelwalza|. danych osobowych .arusza
p.żep]sy 09ólnego rozpoĘadzen a o ochrcn e dańyóh óśobowych (RoDo):

9 Pódan]e pżeż Pańslwa danych osobowych Wynka]ących z Ustżwy ó Udoslepn an U nforńac] o środówisku ]ego
óćhloń e Udz a e śpołecżeństwa W ochron e środowiska o.aż oce.aclr oddz aływańla ńż ślódóWśkó ]est obow ązkóWe
Nieprżekażanedanychskulkowacbedzebrakemreajżac]ce!oktorymmóWaWpUńkće3

]0 Dane wn oskódaWóóW żóśt.na prżekażane podmiotom ub organom uprawn onym na podstawe prżepLsóW plawa


