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MszczonóW, dnia 2022.a3.24

oBWlEszczENlE

,,Gospodarowaniu Wodą w rolnictwie, tj, melioracji terenów działek
nr 18/5, 19 i 2013 obręb nr 0006 Bobrowce, gm. MszczonóW", powiat żyrardowski,

WojeWództwo mazowieckie:

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska W Warszawe nr WooŚ-
1-4220.479.2o21.AsT z dnia 24 mąa 2021 r. (data Wpływu opinii do tut. organu
24,05.2021 r.) - źe dla pzedsięWzięcia polegającego na ,Gospodarowaniu Wodą
W rolnictwie, tj, melioracji terenóW działek nr 18/5, 19 i 20/3 obręb nr 0006 Bobrowce,
gm. MszczonóW', powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie - istnieje koniecznośó
pzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

2. opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Żyrardowie
N zNs.471jj22o21.33 z dnia 09 kwietnia 2021 r- (data WptyWU opinii do tut, organu
18.04.2021 l,) - że dla pżedmiotowego pż edsięv,lz ięcia nie ma potzeby
pżeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

3. opinia Państwowego Go§podarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zaęądu
Zlewni W Łowiczu, znak: WA,ZZŚ.5.435.1.,l31.2o21.KP.2 z dnia 07 marca 2022 r. (data
WpłyWU opinii do tut, Ulzędu dnia 14,03.2022 r,) dot, braku potlzeby pżeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla WW- pżedsięWzięcia;

zgodnie z ań, 10 § 1 KPA organy admin stlacj] publicznej obow]ązane są zapewnlc
stlonom czynny udział W każdym stadium postępowania, a prżed Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do żebranych dowodóW i rnateriałóW oraz zgłosżonych żądań.
Zgodnie z ań 28 KPA, stroną jest kazdy, czyjego interesu prawnego ]ub obow]ązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynnośc] organu ze Względu na swój nteres prawny lub
obowiązek, Strony mogą zapoznac się z WW, opjniami W Wydzia]e Gospodarki Gminnej |,]rzędu
Nliejskiego W Mszczonowje Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu
tj, od poniedziałku do piątku W godzinach od 800 - 16oDl oraz na stronie bip,mszczonow.pl
Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii zpowodu covlD-19, zapoznane się
z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a takze składanie
WnioskóW i uwag W s]edzibie Urzędu Nłiejsk]ego W Mszczonowie, możliwe będzie po
Wcześniejszym usta eniu terminu (drogą telefoniczną - tel. 46858 28 33, elektroniczną
urzad,rnieisl]oń!r9żr.ow o! oraz korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyźszych
cżynności,

lJ t]

otrzvmuia:,l, lnwestor Pżedsię\'/!]"zięcia,

2, Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J,J.24-03-2022 r.

sTRZ

zgodnie z alt. 10 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnęgo, w związku z arl.
73 ust, 1 i ań. 74 Ust. 3 ustawy z dnia 3 paździęrnika 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, Udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz, U. z2021 l., poz.2373, ze zm.)

Burmistrż Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii przez organy ochrony środowiska
dla planowanego przedsięWzięcia polegającego na:



Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

przedsięWzięcia - z prośbą o Wywieszenie W mjejscu realizacji inwestycji]
sołtys sołectwa Bobrowce ( z prośbą o WyWieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie)]

Wywieszono dnia /6 os, ułł,/
(pieczęć lnwestora, Użędu, sołtysa)

Zdjęto dnia

Pó żd]ecu ż tabi.y oglosżeń naezy odesłać nż 2dreś:
Urżad M eisk]w lMszczonoWe Wydz Gospodżrk Gń nne]
Pl Płsldskieqo ] 96 320 Mszeonow

sprawę plowadżi Jolanla Jackowska
te.046 - 858 28 33

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

Napodstaweań 13ust ] 2 Rózporządżen a Parlament! Europe]skiego jRady (UE) 2016/679z27 kwielnia 20]6 r Wsplawie
óchrony osób fiżyanych W zw]ązku z pżeNvaĘan em dańyćh ósobowyćh iw śplawe śWobódnelo prżepbvu łakch danych oraż
Uclrylenia dyrcktyvvy 95/46^łE (D2 U UE L ż2016r Nr119,slzezm.) daej RoDo' iniom u]ę. że

] Adńiń stratóleń Pańslwa danych osobowych jest Gmina iłsżczonów reprezentowana przeż BUrmiśtżż Mśzczońówa
(adres: PacPlsudskego] 96-320 MśzżońóW. ema !żad m ejsk@msżczonow pl. iel konlaktowy +4846 85828
40)

2 Adń ń stratól Wyźnacżył lnśpektola ochrony Danych z którym mogą sę Pańsbło kontaktowac We W5żysik6h sprawach
dótyóząóych przetwarźańia danych osobowych ża pośrednicŃem adresu emai nspektor@cbi24 p Ub pisemne na
adres Admjnistratora

3 PańsIWa dane osobowe będą przetwarzane w ceu wydania decyz] o środówśkóWyćh UWalUńkoWańaćh zgodne ż

4 Podslawa prawńa dó pżetwalźan a da.ych osobowych
a) ań 6 usl 1 ll c RoDo.
b] Ustawa z dnia 3 pażdzelnka 2008 . o UdośtepnianU nfó.mac] o środow]sku ]eqo ochrone udz6e

spo]ecz€nsbła W ochron e srodowśkż oraz oćen.ćh óddzaływ2nla na śródowsko
c) rożpóżadzen e Rady l,,|jnjstrow ż dn a ]0 Wueśn ż 20]9l w śpńwe przeds eWż eć

mogacych znacżaco oddz a]rryać na srodóWisko.
d) ań 6 Ust ] l a RoDo (na podstawe zgody) W przypadku danych pódżńych

dobrowo n e
5 Państwa dane osobowe będą pżehłaża.e pżeż okres ]0 pełnych al kalendarzowych.

icżąc od ] slycżn a roku następnego po roku W którym nastąp]o zakońcżeń e śplźW (] r at)
ńa pódśtawe Rózpóżądżen a Preżesa Rady lM n stróWżdn a 18 styenia 20]1r W

sprawe istrukc] kańće ary]ńe]. ]edńo lych rżeQowych WykażóWaki óraż nstrukcjiW
splawe orqan zacji żakresu dza]an a archWóW zakładow}ch. ż bo dó ńeńenl!

6 Pańslwa dańe.e beda pżetwarżan€ Wsposób żautomatyzowany. Wtym ne będa podlegac prollowan]U
7 Państwż dane osóbowyćh nie bedą przekażywane poża Europe]sk obśżar Gospodaray {obe]mu]acy Un e Eulope]ska

NoMe9 e Liechtenslein ]sżndie)
8 WzWązku z prżeŃauan em Pańslwa danyćh óśobóWyćh. przysllgUia PżńslWU naśtępulące prawa

a) plawo dosiepu do swoich danyclr oraż otrzyman a ch kopi
b) plżWó do śplóślóWań ż (póprawian a) swóich danych osobowych:
c) prżWo do óglaniózeńla plzetwżrzźńia danych osoboWych.
d) prawo do cofn ęca zgody W dowolnym momeńcie bez wpłyryu ńż z9ódńóść

ż prawem pżetwarżan a klóreao dokonano na podstawe zgody przed]e] colnjecem
e) prawo skalg do Preżesa Urżedu ochlony Danych osobowych

(U] stawki 2 00_193 Wa6zawa). Wśytuaci]. gdy Użna Pań/Pan że prżelwalżane danych osobowy.h nźrUśża
przepisy ó9ó ńegó lóżpóżadzeń ż o oćhrón edanych ośóbowych (RoDo)

9 Padźne pżeż Pżnsh,a dańyóh óśobóWyćh wyńkajacych z uśtawy o Udóslępn źń U ńlorńacr o ślodóWhku ijegó
oclrron e. udz a e społeżeństwa W ochron e śrcdow ska oraz ocenżch oddziałylva. a na środow sko ]esl obowążkowe
N eprzekażan e d2nych skUtkowac będze brakeń €a iżaći će]U ó któryń ńowa W puńkćie 3

]0 DaneWnioskodawcówżostaną puekazane podmotom lub orqanom lprawnonym na podslawie przepsowprawa

2.
3,

Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):


