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Burmistrz Mszczonowa zawiadamia stlony postępowania,

że tut, organ zakońCzył postępowanie dowodowe W Sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,:

,,Budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego Wraz z przestrzeniami
biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, W tym zespołami parkingóW

W m. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj, mazowieckie działki nr eW,: 1485, ,l495/9,

1501/21, jedn. ewid. '143802_4 MszczonóW - miasto, obręb 000l ".

Stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpaIrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umozliwic stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
Zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i Wyczerpującego
informowania stron przypominam, że Wspomniany przepis jest jednocześnie
szczególnym Uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału W każdym stadium
postępowania.

zgodnie z ań. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze Względu na swój interes prawny
lub obowiązek, zgodnie z ań, 10 § 1 k,p,a. strony postępowania mogą zapoznać się
zaktami sprawy, uzyskać Wyjaśnienia W sprawie, składać Wnioski i uwagi do
prowadzonego postępowania przez cały okres jego tMania, W siedzibie Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach pracy Urzędu,
ti. poniedziałek, Morek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 - 1600- Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się
z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie vvy,jaśnień W sprawie, a także składanie
WnioskóW i uwag w siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po
Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną - tel, 46 - 858 28 33, elektroniczną -
urzad,mieiski@rn§zczonoW,!l lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyżSzych
czynnoŚci.
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1 , Pełnomocnik Firmy 7R Projekt 64 sp, z o.o. ,

2\strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA.
r§ }ala J J 2a 03 2o22l\śŻplawę plowadzl Jolanla Jackov!§ka

te,, 046 - 858 28 33

l\,4szczonóW, dn. 2022-03-28

zgodnie z ań. ,l0 
§ 1, ań,49 iart, 81 ustawy zdnia 14 czelwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz, u - z2021 r., poz.735, ze zm-),
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Do wvwieszenia na tablicy oqłoszeń (14 dni)|
Ulząd l'/liejskiW Mszczonowie - tablica ogło§zeń, B|P ,

Pełnomocnik Firmy 7R Projekt 64 sp, z o,o, - tablica ogłoszeń W miejscu rea|izacji
inWestycji;

W}Ąrieszono dnia

Zdjęto dnia

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

OBOWĄZEK lNFORlMACYJNY

(pieczęó Firmy, Ulzędu,)

Na podstawie ań. 13 usl, 1 i 2 Rożpożądzenia Parlamenlu Elrlopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, W sprawie
ochbny osób iiąenych w zwązku z pźetważaniem danych osobowych iW sp6wie swobodnego pźepbvu takich danych oAz
uchylen]a dyreklylvy 95/46ME (Dż, U, UE, L z 201 6 l, Nl 1 1 9, §,1 że zm.) _ da ej: 'RoDo" 

infomuję, że:

'] Adminiślraiorem Pańshva danych osobowych ]est Gńińa Msżczońów lepreżentowana prżeż Burmistża Mszcżonowa
(adres Pac P]sudskego ] . 96-320 l"łsżcżonóW. e ma l:urżad mie]sk @mszczonow p lel kontaktowy +48468582840)

2 Adminislraior Wyżnaeył ńspekló6 ochrony Danych ż ktorym mogą sę P€ńsh,o konlaklowac We Wszystkćh śprawaćh
dólyćźacych prżehłarżan a danych osobo!rych zź póśredńćtweń adreśU emal inspekIor@cb24p ub psemne na adres

3 Państvva dane osobowe będą pżetwaźa.e W ceu Wydana decyz] o środowskowych lwżruńkowżń ach zgódne ż

4 podstżwa prżwńż dó przetwarżan a danych osobowych
a) arl 6Uśl '] it cRoDo
b) uslawa ż dnż 3 paźdżieln ka 2008 l o udostępnian! nfomacji ó śródowśku ]eoo ochrone ldzae

społeczeńst],a W ochron e srodówśka oraż ocenach oddżiawanja na srodoWsko.
c) rożporzadzen e Rady ful ń śtów zdna]OWrżeśn]a20]9r Wsprawje przedsęWzęć

ńoqacych żnacząco oddzalylvac na Śródowsko
r]) żr1 6 Uśt '] it a RoDo (na podstawe zgody) W plzypżdku da.ych podanych dobrowo n e

5 Pańśbładaneóśobowebędąprzetwarżanepueżókles]Ope]nychatkaendarżowych
lcżąc od ] styżń.lokU ńźstępneao po roku W ktÓrym nastąpiło zakonózeńie śp6W (]] al)
na podstawie Rożporzadżen a Peześa Rźdy ii n śtróWż dnia ]8 slycznia 2011 l W

śprawie nśtlukc]]kanceary]ne] ]ednoltych rzeczóWych Wykażów akt oraż nstrukc] W

sprawie orqanżac] izakreśU dżałan a alchiwow za kłado!rych albo do meńeńtu

6 Państwa dane nie będa przehvaPane W sposób zallómżtyżowany W tym n]e beda pod egać prof owan u

7 Pańśbł. dańe óśóbowych ne będą prżekazywane poza Europejśk obśzar Gośpodalcży (obe]mu]acy Une Europe]ska
NóMegĘ Lechteńste n lsand ę)

8 WzWązk! z przetwarzańień Pańśtwa danych osobowych. pżysługuja Państwu naslępu]ące p€wa
a) prawo dosiepu do swoich danych oraz ótrzyńań a ich kop :

b) prawo do spronowan a (poprawan a) sWóćh dżnych ośóbowych
c) prawo do olran cżen a przetwarżan € danych osobow}óh
d) prawo do cóińięca źqody w dowo nym momence bez wplylvu na zgodnosć

z praweń pżetwaźan a klólego dokonano na podstawe zgody przed ]e] colń ęćień:
e) prawo Wn esień a śkalg do P.eżesa Urzędu ochrony Danyclr osobóWyćh

(ul slawk]2 00 ]93Warszawa) WsńUac] gdy Uzna Pańi/Pań ze przetwarżanie danych osobowy.h narusża przepisy
oqólneqo lóżporżądżenia o ochron e d.nyclr osobowych (RoDo)

9 Pódżńe przeż PanśMź dańych osobowych Wynka]ących z ustawy o Udostępnan u nlormac] o środowsku ]egó ochrónć
udza e społeeensbła W ochro. e SródoWśkż óraz ocenach oddżaływania na środowsko jest obowążkowe Neprzekazane
danych Skulkowac będze bńkeń lea zacjiće U ó klórym mowa W punkc€ 3

]0 DaneWnioskodawcowzostżną puekazżne pódń otoń lub óloańoń Uprawniónym na podslawe przep sóW prawa


