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MszczonóW, dn - 2022.03 -o9

oBWlEszczENlE
zgodnie z ar1.21 ust, ,1 pK 8 ustalvy 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 Po§tępowania Administracyjnego, BUrmi§tlz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pż edsię\r,zięcia polegającego na 'Budowie Farmy
Fotowoltaicznej o mocy do 6IłW Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działkach o nr ewid, 195, 196 W obrębie WymysłóW W Gminie MszczonóW", powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie;

> zamieszczeniu W - Pubiicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza
Mszczonowa Nr G,6220.3o.2o21.JJ z dnia 09 marca 2022 r, W sprawie zawieszenia vVW,

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

inWestycji,

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 10 wrzęśnia 2021 r. na Wniosek - Preze§a
Firmy PRo VENTo ENERG|A Sp, z o,o., ul. GrunwaIdzka 4h0, a5-236 Bydgoszcz,
która jest inwestorem przedsięWzięcia,

2, organem Właścivvym do Wydania decyzjijest Burmistlz Mszczonowa.
3. organem Właściwym do uzgodnienia WarUnkóW realizacji pżedsięWzięcia jest

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul, Henryka sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie, Ul. Moniuszki 40
oraz Wody Polskie - DyreKol zalządu z|ewni W Łowiczu, ul, NoWa 5, 99-400 Łowicz.

Strony mogą zapoznać się z WW. dokumentacją W Wydziale Gospodark] Gminnej Urzędu
Nriejskiego W Mszcżonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A. W godzinach pracy Urżędu tJ,
poniedziałek, Wtolek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 - 1600 Z uwagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu coV|D 19, zapoznanie się z niezbędną dokumentac]ą
sprawy, uzyskanie Wy]aśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedżibie Urzędu
N,4iejskiego W Mszczonowie, moźliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu telminu (drogą
te]efonicżną - te, 046 - 858 28 33, elektroniczną - uęad,miejskj@mszczonow pl. lub
ko.espondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

IJURMtsTRZ

ng7 jnź. Józet Kułek

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń :

1, Uż ad Mieiski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,-Z-pnó veruio eNERG|A Sp. z o, o. - z próśbą o wywieszenie w miejscu realizacji
inwe§tycji;

3. sołtys sołectwa WymysłóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4. ala J,J. 09,03.2022 l.

l



Wywieszono dnia -,,. . /ti:.!i. Ę,!.4'/-
(pieczęć ipodpi§ Fimy, Ulzędu, sołectwa)

zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Użąd MiejskiW Msżcżonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego f, 96-320 MszczonóW
sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046,858 28 33

OBOWjĘEK lNFORMACYJNY

Na podstawie art, 13 ust. 1 i2 Rożpoządzenia Parlamentu Eurcpejskiego Rady (uE) 2016/679 ż 27 kwiehia 2016 r W sprawie
ochrony osób nzyenych W aiążku ż pżetlvaźaniem danych osobowych iW splawie swobodnego pźepbvu takich danych o€z
uchylen]a dyrckty!ry 95/46/WE (Dz U UE, L ż 2016 l Nl119, s,] że żm,), dalej: ,RoDo' infomuję, że|

] Adńińistraloreń Pańślwa dańyćh ósobóWyćh ]eśt Gńina Mszcżońów reprezeńtówań. prżeź BUrmistża Msżczonowa
(adres: Pac P]lsudskiego 1 96 320 i,'lszcżonow e mai urząd m e]sk@msżczonow pl tel kontaklow} +48 46 858 28
40l

2 Adńiń śtratol W}zńaózyl ńśpekló6 ochróńy Danych ż kló.ym ńoga się Pańśtwo konlaktować We wśżyśtkćh sprawach
dó|rczą.y.h plzetważan a dżńyćh ośóbowyćh ża póśrcdnctwem adlesu emal: nśpektor@.bl24 p Ub pśemnie na
adres Adm nislr2tora

3 Pańshra dzne osobowe bedą puetwazane W elu Wydanż decyż] o s.odówiskowyóh Uwalunkowańiaóh zgodne

4 Pódślawa praWna do pżelWarzańia danych ósóbowyóh
a) ad6ust 1t cRoDo
b) ustawa z dnia 3 paźdżernika 2008 r o Udostępn an u nformac] o środow]sku ]]ego ochróne Udżae

spółeózeńśbła W oćhloń€ ślódówśka óraż ocenaćh oddz|arwań|a ńa środowśko
c) rozpoĘądzenie Rady M n stróW z dnia 10 Wrzesnia 2019 r W sprawi€ przeds ewz eć

mogacych znacżaco oddżiaływać na środowsko
d) ań 6 Uśt 1 t a RoDo (ńa pódśtawie zgody)w przypadku dżńyóh pódżńyćh

dobrowo n e
5 Państwa dane osobowe bedą przelwarzane pĘeż okres ]0 pe]nych at kaendauowych.

iczac od ] stycżn a róku następ.eqo po roku. W klórym naśtąpiło żakońćżen e śplaw (']] at)
na pódśtawe Różporzadzen a Preżesź Rady M ń stróW ż dn a']8 śtyżń a 20]] r W

śplawe ]ńśtrukc] kań@laly]ne] ]ednóltych rżecżowych WykażóW akt oEż inslrukcjiW
splżWe organzac] żakreśU działżń a alćh wóWzakładóWyćh a bó dó ńeńeńtU

6 Państlva dane nie będą przeŃauane W sposób zaulomalyzowany Wtym nie beda podlegaćprolilowanlu
7 Państwa dańe óśóbowych n e będą pźekażywane poża Eulopejski obsżar Gośpodaray (óbeimU]ący Un]ę EUropeiśką

NoNeg ę Liechtenste n ls and ę)
8 Wzwazku z pPetwarzaniem Panstwa danych osobowych przys]lgu]ą Pańsnłu następu]ace prawa

a) prawo doslępU do swoch danvch oraż otrżVmania ch kopii
b) praWo do sploslóWa.ja (popraWania)swoch danych ósobóWych]
c) prawo do ogran een a pzeh,au an a dańyóh ósóbóWych
d) prawo do coinięcia zqodyWdowo nym momence bez Wpbryu na z9odność

z prawem pPetlvażania którego dokonano na podsiawie zgody przed ]e] coinieciemi
e) prawo wn esien a skarqi do Prezesa Urżedu ochlony Danych ośobóWtch

(ul stawk 2 00']93 Warcżawa) Wsytlac] qdy użna Pan/Pan że prżetwalżan e danyćh osobóWych ńalusza
prżep śy ogó neqó rożpóżadże.ra o óchron e danych osobowych łRoDo)

9 Podane przez Pańśtwa danych osóbowych wynikaiaćyóh ż Uśtawy ó Udośtępn żń U Ńorńżć] ó śródóWśku jego
ochron e udza e społeczeńsbła W ochron e srodoWska oraż ocenach oddziawanja na środowisko jest obowązkowe
N epzekazanie danych skutkować będze br€kjem rea zac] ce u o którym mowa W punkcie 3

]0, Dane Wn oskodawcóW żostana pżekażane podm]ótom Ub organom Uprawnonym na podslaw e prżepisóW

)


