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Pan iPełnomocnik Firmy JANEX S,C.,

Zgodnie z art, 10 i ań. 49 Kodek§u Postępowania Administracyjnego, w związku z ań,

73 ust. i 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. z 2021 r., poz,2373, ze zm.\,

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o vvydaniu niżej Wymienionych opinii pEez olgany ochrony środowiska
W sórawie braku konieczności pęeprowadzenia oceny oddziaływania n6 środowisko
planowanego pzedsięWzięcia polegającego na ,,BUdowie farmy Jotowoltaicznej zlokalizowanej
na dz. nr 17 i 18 W obĘbie Gurba, gmina MszczonóW", powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie:

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
|422l$8&2o21Aco2 z dnia15 lutego 2022 l. - że dla przedsięWzięcia pn, ,:

"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 17 i 18 W obrębie Gurba, gmina
MszczonóW", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie - nie istnieje konieczność
pżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

2, opinia Państwowego Gospoda§twa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zarządu
Zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak;
wA..zzŚ.5.4351.4a1.2o21.PD z dnia 22 lutego 2022 r. (data Wpł}^&u opinii do tut,

Urzędu dnia 2a.o2.2o22 r.) dot. braku potrzeby pzeprowadzenia oceny oddzjaływania
na środowisko dla WW, pżedsięWzięcia;

3, opinia §anitarna Państwoweg-o Pbwiatowego ln§pektora sanitarnego w Żyrardowie
nr zNs.471.1.34.2021.150 z dnia 24 listopada 2021 r. (data Wpłyvvu opinii do tut. organu
03.12-2021 r,) - że dla pżedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potżeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środoWisko;

Zgodnie z ań, 1o § 1 k,p,a, strony postępowania mogą zapoznać się z WW, dokumentami
W siedzibie Ulzędu lv|iejskiego W lvlszczonowie, P|, Piłsudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach
pracy UrZędU, tj, poniedziałók, Wtorek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - ,1600,

Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z WW,

dokumentacją sprawy, uzyskanie wyjaśnień w sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W siedzibie UęędU Mie.jskiego W lvlszczonowie, moźliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą te|efoniczną - tel, 46 - a58 2a 33, elektroniczną - mail:
użad.§ięisk;@mszczonow.p| lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
czynności,

lv]szczonóW, dnia 2022.03,08
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Do wywieszenia na tablicy oqłoszeń:
Uząq lllęjsllry Mszezoqowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

Pan - Pełnomocnik Firmy- z prośbą o Wywieszenie W miejscu
realizacji inwestycji;
Sołtys sołectwa MarkóW Toważystwo - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W
sołectwie;
Sołtys sołectwa GUrba - z prośbą o W}4/vieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

(pieczęć ipodpis Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

W}Ąvieszono dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulząd NłiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sprawę prcwadzi Jolanla Jackowska
tel. 046 - 858 28 33
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Na podstawie art, 13 Ust, 1 i2 Rozpożądzenia Panamentu Eulopejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27 kwielnia 2016 f. w sprawie
ochrcny osób iiżycznych w eiążku ż pżebvażanjem danych osobot}ch iW sp€wie swobodnego pueptylvu takich danych oEz
uchylenia dy€ktywy 95/46ME (Dz, U. UE, L, Z 2016 r. Nl119, s.1 że żm ) - dalej] 

"RoDo" 
infomuję, że

] Adm n stratorem Pańs§Va danych osobowych jest Gmina llszczonów repreżeńtóWańa prżeż BUrńistża Mśzczóńówa
{adres Pac Pjlsudskiego ] 96_320 lMszćzońóW. e_ma]: Użąd m ersk@mśżcżonow pl iel konlakiowl +484685828
40)

2 Adm n strator sryznaczyl nsp€ktora ochrony Danych. z którym mogą sę Pańsbłó kontaklówać we Wśżystkćh sprawaćh
dotycżących prżetwarżan a danych osobowych za pośrednich,em adresu emai nspektor@cb24p Ub piśem.ie na
adreś Admin6trato6

3 Pańslwa dane osobowe będa przebłarzane W ceU wydżnia deóyż] ó Środow]skóW}ch Uwarunkowanach żgódne ż

4 Podśtawa plźWńa dó pr2eluaźa. a danych osobowych
a] art6Uśtl tóRoDo.
b) Ustawa z dnia 3 pażdzenka 2008 l o Udostępńlan]U niónac] o środow]sku ]ego ochrone Udżae

śpółecżeńshła W ochron e środowska oraz ocenach oddzalyvvan l na środowsko
c) rozpożądzeń e Rady MinistlóW ż dn a ]0 Wźeśn a 2019 r W sprawe przeds eWż ęć

mogacych znacząco oddza!{ać nż śródóWisko.
d) ań 6 lst 1 l a RoDo (na podstawe zgody) w przypadku danych podanych

dobrowo n e
5 P2ństwż dane osobowć będą plzelważa.e prżeź okreś ]o pełny.h al kalendarzowych.

leącodlslyenarokunastępnegopolóku W któryń ńaślap]ó zźkóńćżen e śpraw (']1 at)
na podstawe Rozporządzeń a Pleżeśa Rady lM n slróWż dń a ]8 śtyen a 2o']] r W

sprawe instrukc] kance]ary]ne],]edno ilych żecżorĄ}ćh wykżzóW akt ólżż ńśtrukójiW
spr.We orgaiżacji żaklesu dżialan]a arch]wóW zakłado{1ch. a bo do meme.lu

6 Państwa dane nie będą przebłażżńe W śpóśób ż.Utońźtyzowańy wtyń ń e będa pod egaćprofilóWa.lu
7, Państwa dane osobosrych n e będą prżekażywane poża Europe]sk obszar Gospodarcży lobe]mu]ący Un e Europejska

NoMegię Lechiensle n lsandię)
a w żw ażk| żpłzelważań€m PańśtWź da.ych osobowych. prżysłUwja Państwu następu]ace plawa

a) prawo dośtepu do śWoćh d.ńYch ólaż ótrżVman a ch kop
b) prawo do sprostowan a (popfawa| al śWoićh dżńyćh osóbowych
c) prawo do 09ran een a prżetwarżan € d€nych osobowychi
d) prawo do coinięca żoody W dowo nyn momencie beż Wpływu na żgodność

ż prawem prżelważan]a klólego dokonano na podstawe żgody prżed ]e] coinięciem
e) p6Wó Wń esien a śkarg do Pleześa Użędu ochrońy Dańych ośóbowych

(U stżWk 2. 00_]93 Warszawa). Wsytuacji. ldy użna Pan/Pan że prżelwalżan e danych osobóW}ćh naruśźa
pu ep sy o9ó nego rozpożądz€n ż ó óćhroń e dańych óśóbóWyćh 1RoDo);

9 Podane przez Państwa danych osoboltrych Wyn ka]ących z Usiawy o Udostępn an u nlormac] o s.odowisku ]ego
ochron e udżale społecżenstvva W ochronie środowiska oraz ocenach oddzalylvania na środowisko ]esl obowązkowe,
N eprzekazanie danyćh śkUlkóWać będze b6keń leaiizaci]ćelu. o klóryń ńowa W pUnkcie 3

10 Dane Wn oskodawcóW zostana puekazane podm oiom ub organom uprawnionym na podslawe przep]sow prawa


