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1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
1,4220.2065,2021.AGo z dnia 07 marca 2022 r, - źe dla przedsięWzięcia polegającego
na 'BUdoWie zespołU produkcyjno-magazynowo-usługowego Wraz z prżestrżeniami
biurowo-administracyjnymi z tow, infrastrukturą, W tym zespołami parkingóW
W m. l\,IszczonóW, pow, żyrardowski, Woj, mazowieckie działki nr eW.: 1485, 149519,
1501121, jedn- ewid- 143802_4 MszczonóW - miasto, obręb 0001" - że dla WW,

prżedsięWzięcia istnieje konieczność pęeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko;

2, opjnia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Zyrardowie
m zNs.471j.o12o22 z dnia 03 stycznia 2022 r. (data Wpływu opinii do tut, organu
10.01.2022 r.) - że dla przedmiotowego pżedsięWzięcia nie ma potrzeby
pżeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

3, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Po|skich - Dyrektora Zarządu
zlewni W Łowiczu, znak: wA.zz1.5.435.1,577.2021.PD z dnia 15 lutego 2022 r, (data
Wpływu opinii do tut. Uizędu dnia 21-02-2022 r,) dot, braku potzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla WM/, pżedsięWzięcia;

Zgodnie z ań, 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzji umoźliwió
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych żądań- strony
mogą zapoznać się z dokumentacją spravvy W Wydziale Gospodarki Gminnej UEędU
Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu
tj. poniedziałek, Morek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 - 1600, Z uwagijednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, Uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie Urzędu
Miejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą
telefoniczną - tel,046 - 858 28 33, elektroniczną - uzad.mieisk]@mszczonow,pl lub
kore§pondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

zup RMl RzA

alin a ruch-z

I\,4szczonóW, dnia 2022.03 15

zgodnie z ań, 10 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Admini§tracyjnego, W związku z ań.
73 ust, 1 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- z2021 r., poz. 2373, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii pżez organy ochrony środowiska
dla planowanego pżedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego Wraz z prżestrzeniami
biurowo-administracyinymi z tow. infrastrukturą, w tym zespolami parkingóW

w m. MszczonóW, pow, żyrardowski, woj. mazowieckie działki nr ew.: l485, 1495/9,
150,1/21, iedn. ewid. l43802_4 Mszczonów - miasto, obręb 0001".



otrzvmuia:

1 . Pełnomocnik Firmy 7R Projekt 64 sp, z o.o. ,

2. strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.1 5.o3.2o22 l.
Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicV oqłoszeń (14 dni):
Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

Pełnomocnik Firmy 7R Projekt 64 sp, z o.o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu
realizacji inwestycji;

1

2

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

(pieczęć Firmy, UlzędU,)

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odestać na adres:
Ulząd Miejski w Mszczonowie, Wydz- Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów

oBoWlZEK lNFoRMAGYJNY

Napódśtaweżrt]3Uśtl2RożpożądżenaPaament!Europe]skegoiRady(UE)2016/679ż27kWetna2016rWsprawie
ochrony osobliżycżnych W związkU z pżelważan eń danych ośóbowych iW sprawie swobodnego prżepbvu tak ćh danych oraż
uchyLenia dyrektyv!ry 95/46/WE (Dz U UE L z 20]6 r Nl1]9 s 1 ze zń ) _ da ej: .RoDo iniófiu]e że

] Adń n śtratoreń P2ńśIWa da.ych osóbowych j€st Gmina lMsżczonów repreżentowana pżez Bumist2a Msżcżonowa
(adres: Pac Pilsudskiego 1 96 320 MszćzóńóW e-ńal: Użąd ń e]sk@msżćżonóW p le konlaklowy,+48 46 858 28
40)

2 Adm n strator Wyżnacżył nspekiora ochrony Danyclr. z kiórym moga se Pańshłó kóńtaklóWać We Wsżyśtkch sprawach
dótyóząóyóh przetważańź dźnych osobowych ża pośrednicNvem adresu emai nspektor@cb24p ub pśemnie ńa
adres AdminisiratoB

3 Pańsnła dane osobowe będą pzetważańe w ceu Wydana decyż] o ślodowiskoW.h uwarunkowaniach zgodne z

4 Podslawa pr€Wńa dó pżelważan ź dany.h osobow}ch:
a) ait6ust] lcRoDo.
b) ustawa z dnia 3 pażdz.6ka 2006 r o udostępn anj! lniórńżć] ó ślódóWsku i]egó óchrcie Udzae

śpółecżeńshva W ochron e środowska oraż ocenaclr oddzalwvan € na środowjsko
c) rozpoźadże. e Rady lMinisllóW żdnalOWześna2019l Wsprawe prżeds]ewż]eć

mogących znacząóó oddz a]ylvać ńa Ś.odówisko.
a] art 6 ust 1 l, a RoDo (na podstawe zgody) w pzypadku da.ych podanyóh dobróWo ń e

5 Pańsiva dane osobowe będą przehłarzane prżez okres ]0 pełnyclr al kaleńdażowyćh
]icżącod ] stycżna róku następ|ego po loku W którym nasiap]o żakończen e spraw (]] at)
nź podśtżWe Rózpożadzeń ź Preześa Rźdy [,'l n śtróWż dnra ]8 śty.żnia 20]'] rW
śplźwe jńśtfukó] kań€lalyińei ]edńó itych żecżówych wykażów akI oraż nśtfukc] w
sprawe organzac] żakresu dżiałania a.chiwow zak]adowyclr a bo do mementu

6 Pańśtwa dańe n€ będą przehłalżańe W śpośób żautomalyżowany W tym n € będa pod egać profiowaniu
7 Pańśtwa dane osobowych ń e bedą pzekżżywańe poza EUrópe]śk obśzal Góśpódźrćży (obeińU]ąćy Uń e EUlope]ską.

NoMeg ę Liechtenste n lS andię)
a W zWązk! z pzetwarzaniem Pansiwa danych osobow}clr. przysluglja Panstwu nastepu]ące prawa

a) przwo dostępu do swoch d2nyclr orżż otrzyman a j.h kop
b) prawo do sproslowan a (poprawan a)swoch danych osobowych
c) prawo do ogran een a przebłazan a danych osobowyclr
d) prawo do coinięc a zgody W dowo nym momence beż WplylVU na żqodność

z prawem pżetwarzan a kló.ego dokó.ańó na podstawe zgódy pżed]eicofń ęc€ń:
e) prawo wn esjen a skarg] do Plezesa Uuędu ochróńy Dańyóh osobo$rych

(U stżwk 2. 00 ]93 Warsżawa) Wsytuacji gdy uzna Pan/Pan że puetwarzan]e danych osobowych narusza
prżepsy o9ó neqo rozpouądzen a o ochroń]e danydh óśóbówyćh (RoDo):

9 Podane przez Pańshva danych osobowych Wyn ka]ących ż uslawy o udostępńań! iforńac] ó ŚlodóWsku jego
óóhróń e Udza e śpó]ećżeńśtwż W ochlónie ślodowiska oraż ocenach oddżalylvania na ślodowisko jest oboważkowe
N eprzekżzańie dańych śkutkóWać będż e brak em lealzacj]ce u. o klórym mowa W punkce 3

10 Dane Wn oskodawcow zostaną pżekazane pódń ólóń Ub órgańóń UpńWńióńyń ńa podstawe prżepisóW prawa


