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MszczonóW, dn - 2022 -03 -09

oBWlEszczENlE
zgodnie z ai.21 ust, 1 pk 8 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.), w związku z ań.
49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Burmistlz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pżedsięWzięcia polegającego na ,,BUdoWie farmy fotowoltaicznej
SPV LindóW 2 zlokalizowanej na części działki nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina
MszczonóW", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie.

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistęa
l,Iszczonowa Nr G.622o.26.2o21.JJ z dnia 09 marca 2022 r, W sprawie zawieszenia WW.

postępowania do cza§u pżedłożenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko WW.

inwestycji.

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 12 sierpnia 2021 r, na Wniosek - pełnomocnika
Firmy Energomix Solar Farm 2 sp, z o-o,, ul. czereśniowa 98/1 ,17, 02 - 456 Wa§zawa,
która jest inWestorem pżedsięWzięcia,

2, organem Właściwym do Wydania decyzji jest Burmistlz lvlszczonowa.
3, organem Właściwym do uzgodnienia WarunkóW realizacji pżedsięWzięcia jest

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul, Henryka sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspeKor sanitafny w Żyrardowie. ul, Moniuszki 40
oraz Wody Polskie - Dyrektor zalządu zlewni W Łowiczu, Ul, NoWa 5, 99-400 Łowicz,

strony postępowania mogą zapoznać się z WW, dokumentacją W Wydzia]e Gospodark]
Gminnej Urżędu MiejskiegoW N,4szczonowie, Pl Piłsudsklego'1, pok, nr 5A, Wgodzinach pracy
Ulzędu tj. poniedżiałek, Wtorek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 1600. Z uwagi
jednak na ogłoszenje stanu epidemii z powodu covlD-19 żapożnańie się z niezbędną
dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśn eń W sprawie, a także składanie Wn]oskóW i uwag
W siedz]bie Ulzędu l\,4]ejskiego W l\,4szczonowie, moż]]We będżie po Wcześniejszym ustalen]u
term|nu (drogą te|efonlczną - tel, 046 - 858 28 33 e|ektroniczną -
urzad,miei§ki@m§żczonow.pi lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
czynności

tsU R7.

n,gr ;nż, Józet G Kwek

Do wVwieszenia tablicv oołoszeń :

_ 1 Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik Firmy- z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3. soły§ sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogło§zeń W §ołectwie;
4. ala. J.J. 09.03.2022l.
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WyWieszono dnia //o.o3,2o22b/r", " ""

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Użąd MiejskiW l\,/szczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sp€Wę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

OBOWĄŻEK lNFORlMACYJNY

(p eczęć j podpis Firmy, UżędU. sołechrya)

Na podslawie ań 1 3 Ust. 1 i 2 Rożpoźądzenia Padari.entu Euopejskiego ] Rady (UE) 2016/679 ż 27 kwieinia 2016 r, w sprawie
ochmny osób nzycżnych W iążku ż pżetłażaniem danych osobowych ]Wsprawe swobodnego p.żepłyvu takjch danych oraz
Uchylenia dyrektyvw 95/46/WE (Dż U,UE,L,ż2016r,Nr119,s]żeżm.)-dalej:,RoDo'infonnuję,że:

], Adminislrżlóleń Pańslwa danych osobowych ]est Gmina Mszcżonów reprezenlowanż prżeż BUrmistża Mszcżono@
(żdreś PacP]sudskego] 96,320 lMsżoonóW emajl urząd m e]śki@ńsżcżónow p te ko.laktowy +4a 46 esa 2a
40]

2 Adńińislratol Wyżnacżył lnspektora oclrrony Dańych. ż którym m09ą sę Państwó kóńt.ktować We Wsżystkich sprawach
dotycżącyćh pźelwarżania danych osobowych za pośrednclwem adresu ema inspeklór@ćbi24 p lub pisemn]e na
adres Adm ń skatora

3 Państvva dane osobowe będą prżetwarżane W ce! llydania decyzji ó śródowskowych uwarunkowanach zgodnie

4 pódstawa prawna do przetwarzan a danyćh ósoboslch
a) ań 6Uśt ] it cRoDo
b) Ustawa z dńż 3 paźdżieln ka 2008 r o ldostępńiańU ńiómac] o środowisku ]eqo oćhlońie. Udżiale

spoleczeńslwa W oćhlóń e ślodóWiska oraz ocenach oddzaływźń a na śródowrsko
c) rożporżadzenie Rady lM n slrów zdńa]OWżeśnia20]9r Wsprawie przeds]ęwzeć

mogących zńaćzącó óddżialylv.ć na Środowsko
d) art 6 lst ] t a RoDo (na pódsiawe zgody)W przypadk! dźńych pódany.h

doblowo n e
5 Pźństwa dańe óśobowe b ędą przelwarzane p.zeż ókles 10 pe]nych at ka endauóWyćh.

icżac ód ] slvczn a roku następneao pó roku W klórym nastąpilo zakoneeń e śp.aw (] 1 at)
na podstawe Rózpóźadżen a Prezesa Rady i/ n śtrówż dnla']8 slyczn a 2011 r w
sprawe nslrukc] kańce ary]ne].]edno itych Ęeczo!rych VrykazÓW akt oraż insirukc] w
sprawe organ zacji zakleśu dż]ałan]a archiwow zak]adówyóh albó dó mementu

6 Pańśhła dane n e będa pPetwarzane W spóśób żautomatyzowany W iym nje bedą pód egać plof owan u

7 Pańsh,a dańe ósobóWych nie beda przekazywżńe poża EUrope]sk obsżar Gospodarczy (obe]ńljący Unę Euop€Jska
NoMegię. L echlensieiń sańd e)

8 Wzwiążku ż prżetvlarżan em Państwa danyćh óśobowych. prżysluquja Panstwu ńaślępU]ąće plawa:

a) prawo dóśtęp! do śWoich danych oraz olrzyń.ń ż ch kop
b) prawo do sprostowżnia (poprawan a)swoich danyclr osobowyóh
c) prawo do o9ran czen a pżehłarzan a danych osobowyclri
d) prawo do coln ęcia zgodywdóWó ńyń momence bezWp!ryu na żgodńość

ż prawem pżehłarzania ktorego dokóńano na pódstawie żqody przed]e] coinięóień;
e] prawo Wń esie. a skarqi do Prezesa UżędU ochlony Dżńyóh osobóslch

(ul stawk 2. 00']93 Warszawa) Wsytlac] gdy Uzna Pan/Pan że przeŃa2ane danyćh ósobóWych nalusza
pżepsy o9ó negó lózpóżadżen a o ochronie danyclr osobowyóh {RoDo)

9 Pódanie pżeż Pańsnła danych osóbowych wynika]acyclr ż ustawy o udóstępń żn U nformac] o środowisku jego
ochlon e. udz a e społeeenstwż W óchonie środowsk€ oraż ocenaclr oddziałyrvan a na środowjsko ]esl obow azkowe
Niepźekażan e dany.h skulkować będze bńkeń rea żacj ce u o którym mowa W puńkć]e 3

]0 Dane WnióskodawcóWzostaną pżekazane podń o1óm ub orqanom uprawn onym na pódślawie p.źep sóW
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