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oBWlESzczENlE
Zgodn]e z art 'I0 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Adrninist.acyjnega.wzwiązkuzarL

73 ust, 1 iań 74 ust. 3 ustawy ż dna 3 paźdz ernika 2008 r o udostępnianiu informacji
o środowlsku jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochron e środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz, U.z2a21 l ,poz 2373,zezm.),

Burmistlz Mszczonowa zawiadamia

Strony postępowania o Wydaniu niżej wymienionych opinii przez olgany ochrony środowiska
W sprawie braku kon]ecznoŚcl pTzeprowadżenia oceny oddziaływanla na Środowisko
planowanego przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie Wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km
kolejowy 20.269 W ciągu drogi pow atowe] ff 4719w Puszcza lv]ariańska - lvlszczonóW W r]..

LublinóW", na działkach oznaczonych 
^r 

ew 9712,9414 11314,11312 9/14,12914,11316,12812,
12614, 12813, 12612, położonyah W miejscowości LublinóW, grn, lv]szczonóW, powiat
żyrardowski, Wo]eWództwo mazoW]eckie,

1, opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Wa§zawie nr WooŚ-
1.4220.1615.2o2'l.Asr.2. z dnia 09 lutego 2022 r. - że d|a pżedsięWzięcia pn,

,,Budowa Wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 W ciągu drogi powiatowej
nr 4719W Puszcza l\,Iariańska - MszczonóW W m, LublinóW", na działkach oznaczonych
nr ew.9412,9414, 11314, 11312, 9714, 12914, 11316, 12512, 12614, 12813, 12612,
położonych W miejscowości LublinóW, 9m. lvlszczonóW, powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie - nie istnieje konieczność pzeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko;

2. opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - DyreKora zażądu
Zlewni .W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak;
wA.Zzs.5.435.1A63.2o21.PD z dnia 08 marca 2021 f. (dala Wpływu opinii do tut,
Urzędu dnia 14-03.2022 r,) dot, braku potżeby pżeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla WW. prżedsięWzięcia:

3. opinia sanitarna Państwowego Powiatowego ln§pektora sanitarnego W Żyrardowie
fi zNs.471.1.29.2021.137 z dnia 04 listopada 2021 r. (data Wpływu opinii do tut, organu
15.11.2021 r,) - że d|a pzedmiotowego pzed§ięWzięcja nie ma potrzeby
pęeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

zgodnie z ań, ,10 
§ 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznaó się z WW, dokumentami

W §iedzibie Urzędu Nliejskiego w lVlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach
pracy Urzędu, tj. poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 80o - 1600
Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z ]/vW,

dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W siedzibie UzędU Miejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym u§taleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel, 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail:
Uzad,miej§ki@mszczonoW,pl lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
czynnoŚci.

B

otrzymuią:

1. Pełnomocnik ZDP W Żyrardowie,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. a/a. J -J.21 .o3.2o22 l.

fuEf iń. Józef
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ieszenia na tablicv oqłoszeń (r4 dni}:

__!. Ulząd N,4iejski W lvlszczonowie - tab|ica ogłoszeń, BlP,
2 Pełnomocnjk ZDP W Zyrardowie - z prośbą o Wywieszenje W rniejscu lealizacji inwestycji;
3 Sołtys sołectwa l/arkóW Towarzystwo, LublinóW, czekaj - z prośbą o wywiesżenie na

tablicy ogłoszeń W sołectwie

!rywvleszono onIa ."- < , -2:

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Użąd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Płsudskiego 1, 96-320 lvlszczonów
sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

OBOWĘEK lNFORMACYJNY

Na pódstawie ań ]3Ust ] 2 Rożpożądżen a Parameniu Europejsk]ego Rady (UE)2016/679 z 27 kwielója 20]6 r Wśplaw]e
ochrońy osób fzyózńyćh wzWązku ż prżetwarżaniem danych osobowych Wsprawe swobodnego pżep\łU takićh dżńych o6z
uchyenia dyrektysry 95/46/WE (Dz ! UE L z20]6r Nl]]9.ś,] żeżm) daLe]|,RoDo niormu]ę. źe:

] Adm n stlatorem Państwa danych osobowych ]est Gmina Mszcżonów reprezenlowańź pżez BUrńiśtża Mśzczońowa
(adres Plaó PłśUdśkegó ] 96,320 fu]śż.żonóW e mai urząd m e]ski@msżczonow p te kontaktotry +48 46 858 28

2 Adm n stlatol WyżnaPył nspeklola ochrony Danych z klórym mogą se Panslwo konlaktowacWe wśzyślk]óh śprźWżch
dotydących prżelważana dany.h osobowych za pośredn ctvvem adresu ema inspeklor@cbr24 p lub pseńńe ńa
adres Adm n stralola

3 Państwa dane osobowe będa prżeNvarzane w ceu wydana decyz] o środowśkóWyóh UWafuńkóWańach zgodńie z

4 Podstawa prawna do puelwarzanla dżńyóh óśóbowych
a) ari 6ust ] t cRoDo
b) ustawa ż dna 3 paźdżernika 2008 r o ldoslępn an u niormać]] o ślódóWśkU iego óćhloń€ Udżla|e

śpółeczeństwa W óch.onie środow]ska olaz ocenach oddza\ryan a na ś.odowisko
ć) różporżądżenie Rady ['l n slróW zdnia]OWrześna20]9r Wsprawe pzedślęWzlęć

mogących znacząćó óddziaływać na środowsko
d) ar1 6 Ust ] ]t a RoDo (na podstawie żgody) W plżypadku danych podanych

dobrowo n e
5 Państwż dańe ósobóWe bedą prżetwarzane pu ez ok.es 10 pełnych lal kż endżrzówych

leacod 1styen a rokU ńźstępńegó pó roku. W którym nastap]ło żakończenie spraw (11 at),
na podstaw]€ Rozporządzen a Pr€ześż Rźdy M n śtlóWż dnia 18 siycżnia 20]] r W
spraw]e inśtlukcji kancelary]ne] ]ednolitych rzeczowych Wykazów akl olaz .śtlukć] W
sprawje orqan]żżć] jzakleśU dz al2nia archiwów żak]adowych a]bo do mementu

6 Pansbła dane nie będą przćhłaż.ńe W śpośób żaltomalyzowany Wtym n e będa pod egać proiiowan u
7 Pańsbła dane osobowych n e będą pżekźzywane poża E!rópe]sk obsżar Gospodarczy (obejmu]acy Un]ę Europe]ską

NoMegję Lechtenste n lś.ńdię)
a w zv] ązk! z pże\warzanjen PżńśtWż dańyćh osobówych pżyśłUqlją Państwu nastepu]ace prawa

a) prawo doslępu do swoch danych o€ż otrżyman. ich kop ;

b) prawo do spronowan a (poprawian a) swoch danych osobowych
c) pr.Wo do o9rżń żeń a prżetwarżan a danych osoboslch
d) prawo do coinięca żgody W dowo ńyń ńóńenće beż WpłyWU ńa źgodńość

z prawem pże§,au an a klórego dokóńżńó ńa pódśtżWe z9ódy przed]eióólń ęcień:
e) plawo skarg] do Plezesa Uuędu ochrony Danych osobosach

(ul stawk 2 00_193 Warszawa). wśytuaqi. gdy Uzńa Pa./Pan że p.żeiwarża.re da.ych osobóWych naluśża
pzepsy 09ó neqo rozpoźądzen a o ochron]e danyćh osobowych (RoDo):

9 Podane pźeż Pańshva danych osobowych Wyn ka]ących z usiawy o udostępnjanu nformac] o środowsku jego
ochron e Udża e społeaeństwa W ochló.ie ślodowiska olaż ocenach oddzałylvania na ślodóWsko jest óboważkowe
N epźekażan€ danych skulkować będze brakem.ealizacjicelu októrymmowaWpunkce3

]0 Dane WnloskodawcóW żóśtaną pżekażane podm otom uborganom Uprawnionym na podstaw e prżepisóW p awa

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia


