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l\4szczonóW, dn. 2022.03.24

oBWlEszczENlE
zgodnie z ań, 2,1 ust, 1 pkt 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.z2021 l., poz.2373, zezm.), w związku z all.
49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, BUrmistlz l\,iszczonowa informuje oI

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyĄi o środowiskowych
uwarunkowaniach dIa przedsięWzięcia polegającego na,,Gospodarowaniu wodą
w .olnictwie, tj. melio.acji terenóW działek n|l8/5, 19 i 2013 obręb nr 0006
Bobrowce, gm. Msżczonów", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie;

> żamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistża
Mszczonowa Nr G-6220,08,2021 , J J z dnia 24 marca 2022 r, W sprawie konieczności
pżeprowadzenia oceny oddziaływania WW. przedsięWzięcia na środowisko,

,1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 22 marca 2021 r, na Wniosek lnwestora
pżedsięWzięcia,

2, organem Właściwym do Wydania decyzji jest Burmistlz l\,Iszczonowa.

3, organem Właściwym do uzgodnienia WarunkóW realizacji pzedsięWzięcia jest

Regjonalny Dyrektor ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3, o0-o15
Wa§zawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie, ul Moniuszki 40
oraz Wody Polskie - Dyrektor zażądu z|ewni W Łowiczu, U|. Ekonomiczna 6, 99-400
Łowicz,

strony postępowania mogą zapoznać się z Ww. dokumentacją W Wydziale Gospodarki
Gminnej t]rzędu Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Pjłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy
Ulzędu tj, poniedziałek, Morek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 - 1600. z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z niezbędną
dokumentacją sprawy, uzyskanie wy,jaśnień w sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W §iedzibie Uzędu Miejskiego W l,Iszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel, 046 - 858 28 33, elektroniczną -
urzad-miejski@mszczonow.pl, lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
czynności,

lltJR

Eurck

otzvmuia;
1. lnwestor pżedsię\Mzięcia,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. al a. J.J.24.o3.2022 l.
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_j_--!€ąd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,2, lnwestor plzedsięWzięcia _ z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, Sołtys sołectwa Bobrowce (z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie);

0: n3 !a/ L/lWywieszono dnia __. ____a!__.:

Do nia na tablicv ń {7 dni):

Zdjęto dnia

Pożdjęciu ż t.bjćy ogloszeń nalezy ódesłać na adres:
Urżąd MejskiW Mszeoiow e, Wydz GospodarkjGm]niei
Pl, Piłsudskiego 1 96 320 Msż.2ónóW

sprżWę proWad2] Jo ańtż Jackowska
tel 046 858 28 33

(pieczęć lnwestora, Użędu, sołtysa)

OBOW!ĄŻEK lNFORMACYJNY

Na podslawe ari ]3Ust ] 2 Rozporzadżena Pźrańenlu Europeskieqó RadV (UE)20]6/679z 27 kwi€tnia 20]6 r Wśoraw€
e-oo1/.o-obot.,| |^so,J^" ,^oooo"eqo p ż.ołM , ,a. ,.dd-J o,ćż

Uchyenia dyrektylvy 95/46ĄryE (Dz U UE L z2016r Nr119 slzezn) da.i.RoDo injomu]ę że

] Adm nsiratorem Pansbła danych óśobówych ]esi Gmina Mśzczonów repreżeńtóWana pĘeż Blrńiśtza ltłsżczonowa
(2dres Plac Płsudśkegó ].96320 MsżcżońóW emai u rŻ3d m eiski@msżczonow p te kontaktowv +484685828
!0

2 Adminislralól Wyzńaózył lnspektora ochlońy Danych z któryń mogą się Państwo konlakiowaa We Wśzyśikich sprawaćh
doly.ż_acych przebłarżania dańyćh osobowych ża poślednichłem adreśU eńai nspektor@ób24p ub piseńńie na
adres Administraiora

3 Państwż dane osobowe będe pĘehłażane W celu Wydanź dećyz]i o środowskóWych lwarunkow.ńżch zgodne
zwnioskiem

4 Podstawa prawńż do przetwarżan a dańych osobowych
a) ań 6 Usl 1 lit c RoDo
b) Uśtawa z dnia 3 pażdzeńka 2008 l o Udóstepnianu ifófiac] o środowiśku ]ego ochrone Udzże

społecżeńśhła W och@n e środowska óraz ocenach oddżaływan ! na środow]śkó
c) rożporżądzeńie Rady lMinisIróW zdńialOWueśna20]9l Wsprawe prżedsięwżięć

mógących znaczącó óddżialylvać na środoWsko
d) art 6 usi ] it a RoDo (na podstawe źgódy)w przypadku danych podanych

dobrowó]nie
5 Pańshła dane osobowe będą prżehłażane przeż okles ']0 pełnych ai ka]endażowych

icżącodlstycznarókuńaslępnegopolok!wktórymnasiąp]ożżkóncżenesplaw{l]at)
ńż podstawe Różporządzen a Prezesa Rady i,4 ń slróWż dnra ]8 śtycżn a 20]1r W
Sprawe instrukci] kancelary]ne] ]ednó]itych ueczowYch Wykazow akl oraz nstrlkć W

d oo oo nóTą, t
cofn ecż zgody

6 Pańśhła dane n e będą pżebłarzanew sposób zauiomatyżowany W lym nie będa pód egać prof owan u7 Pżńs§ła dane ośobóWych ne bedą prżekazywane poza Eulopeiski obszal Gospodaldy (obe]mujący UńĘ E!rope]ska
NóMe9 e L]€chtensIeiń sland e)

a w zv] azku z łżelważan em Pańslwa danych osobowych. przys]!g!]ą PańslWU ńaśtępujace prawa
a) prawo doślępu do swoch dańyclr oraż otrzyman a ićh kop
b) prawo dó sproslowania (póplżwan]a)swoch danych osobowych
c) plawo do ogra| czen a pżehvau an a danych ośobowych
d) plawo do cofn e.a zgódyWdowo nym ńońence bez WpłyWU nż zgodność

z prew.n przelŃażan a którego dokonańó nż podsiawie żqody pued jejcofi ęć eńe) prawo Wnieś en ż skalg do Preżeśa Urżedu oćhrony Dańych osobowyćh
lul stawk 2 00_193 Warsżawa]. Wsyiuacji. gdy Uzńa Pan/Pan że pżeh,arza| e danych osoboĘch narlsza
prżepsy o9ó nego rozpoPadżen. o ochrcnie danvch ósobowch lRoDoJ:9 podane prżez panshła danych ósobowych wv.lź]l.vch z uł;wy ó udoslepnranu ntorma(] o środówsku jeqo

ochróń e Udzale spoleczeńśbła w ochlonie ślodowiska oraż óćenach oddżałWV.ń ż na środowiśko jest obowążkÓW;
N|4ó7-1JIJ, A od1.,1-. ,1o -o^J^pL,} .,

]0 Dane WnjoskodawcóW żoslaną pżekazane podmiotom ]!b organom Uprawn onym na podślawie pĘep sóW
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