
lvlszczonóW, dnia 2022.03.28

oBWlEszczENlE
Zgodnie z a.t 10 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, \tl związku z all

73 ust 1 i ań. 74 ust, 3 ustawy z dnla 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacj
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska o.aż o ocenach
oddzaływania na środowisko (Dz, U z 2a21 l , poz,2373, ze zm. ),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o Wydaniu nizej Wymienionych opinii prżeż organy ochrony ślodowiska
W sprawie braku koniecznoŚci plzeprcwadzeńia oceny oddziaływan a na Środowisko
planowanego prżedsięWzięcia polegającego na,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 3 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacii fotowoltaicznych nie
przekraczających łącżnie mocy 3 MW), wraz z drogą do.iazdową oraz przyłączem do
krajowej sieci energetycznej ielementami infrastruktury technicżnej, niezbędnymi do
prawidłowego funkcionowania przedsięwżięcia" zlokalizowanych na części działkach
nl2012, obręb Adamowice Gmina lvlszczonóW, powiat zyraldowski, Województwo mazowieckie:

1 op nia Regionalnego Dy.ektora ochrony Srodowiska W Warszaw]e nr Woos-
1.422a.2o31.2021.AsT z dnia ,13 stycznia 2022 . -że d|a plzedsięWzięcia pn. ,Budowa
insta]acji fotowoltaiczne] o mocy do 3 MW (z możliwością realizac]i mniejszych instalacji
fotowotaicznych nie przekraczających łącznie mocy 3 N,4W), Wraz z drogą dojazdową
oraz plzyłączem do krajowej sieci ener9etyczne] elementami inflastruktury technicznej,
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięWz ęcia' - nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowjsko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Pol§kich - Dyrektora zarządu
Zewni _W Łowiczu Państwowego Gospodalstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
WAZZS5435 1575,2a21 PD z dnia 01 malca 2a22 l, (data Wpływu opinii do tut,
Urzędu dnia a7 03 2a22 r ) dot, braku potż eby pż eplowadzenia oceny oddziaływania
na sroooWsko dla WW, p,zeds ęWzlęcia:

3 Państwowy Powiatowy lnspektol sanitarny W Zylardowie, ul, l\,4oniuszki 40, nie Wydał
opinii, o której rnowa W ań, 64 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o
udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udżiale społecżeństwa W
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środow]sko (Dz. U z 2021 l.,
poz.2373, ze zm.), odpowiednio W terrninie, o któryrn mowa W art, 64 ust, 4 cyt, Wyzej
ustawy - tut, organ traktuje jako brak zastżeżeń do planowanej realizacji WW,
przedsięWzięcia

Zgodnie z ań. 10 § 1 k,p,a, strony postępowania mogą zapoznaó się z Ww. dokumentami
W siedzibie Użędu Miejskiego W lvl§zczonowie, Pl_ Piłsudskiego 'l (pok, Nr 5A) W godzinach
pracy Urzędu, tj. poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600.
Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z WW.
dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie Wnio§kóW j uwag
W siedzibie Uzędu Miejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel, 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail:
użad.miei§ki@m§ząonow.p| oraz korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyźszych
czynnoŚci.
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Firma AGRo FoTo sp. z o,o,,
Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,

a. J J,2B,03.2a22l

spEWę prowadzi Jolanla Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (l4 dni}:
1 . Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. AGRo FoTo sp. z o,o. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa Adamowice - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłcszeń W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

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

OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

Na podśIawie an ]3usl 1 2 Rozpouądzeń 2 Palamentu Europe]skiego Rady (UE)20]6/679 z 27 kwielnia 20]6 r Wsprawie
ochrony osob lzycznyóh WżWążku z przebłarzanleń dańych ósoboslch W sp.awe swóbódneoo przepływu iakch danych olaz
uchyen a dyrekty$1 95]46/WE (Dż U UE L ż2016r Nr ]]9 ś]żeżm) dae],RoDo'iforńU]ę.że]

1 Adm n śtlatorem Państvva danych osobóWyćh ]esi Gmina lMszcżonów reprezeńlówana przez Burmistza luszczonowa
(adres Plac Piłsudskeqó ] 96 320 Msżczonów e-ńai Urzad m e]ski@mszcżonow p te kóntaktowy +48 46 858 28

2 Adń n śtrator Wyznaeył nspeklóla ochrony Danych z kióryń ńo9ą s]ę Państlvo końtaktować We Wsżyslkch splawach
dotyczących przehłarżan a danych osobóWych ża pośredn ctwem adrcśU eńa inspekior@cb 24 pl Ub pśeńne.a
adres Adminstratora

3 Pżńslwa dane osobowe będa pżehłarżane W ce! Wydańż decyż] o środowiskowych Uwar!ńkóWaniach zgodne ż

4 podslawa plawna do prżelważan ż danych osobowych:
a) ań6ust 1t cRoDo.
bl ustaw. z dnia 3 paźdzernka 2008 r o Udostepnlanju iniomaci o ślodowńku i]ego ochrone udzże

spoleczensbła wóćhrón e środowska oraz oceń.ćh óddżaływan a na środowskó
c) lożpou ądzen e Rady ]\rl].]śtróW żdna 10Wueśńa20]9r Wsprawie przedsęWzęć

moqących żnadaco oddżałyvvać na Środowisko
d) ań 6 usl 1 lt a RoDo (na podslawe zgody)W przypadk! danych podanych

dobrowolnie
5 pańsnła dane osobowe będą pżetwarżane przeż okres ]0 pełńyćh at ka endażowych

czać od '] ślvcżnia lok! nasiepneoo po rcku W którym nastąpiło zakonżeń e śplaw (1] lat)
ńa podslawe Rozporżądzenia Prezesa Rady MinisiróW z dn E ]8 slyczń ż 20]] l W

sprawe ńsllukcj kancearyjnej jednoltyclr rzeżowych WkazóW akt oraż instrukći w
sprawie orqaniżać] izakresu dżalan a €rch Wówzżkladówych albo do mementu
coln ęca zgody

6 Pańshva dane n e będa prżelważane W sposób zautomatyzowany W lyń nle beda pod egać prof owan u

7 Pańshva dane osobowych ne będą pźekażywane poza Europe]sk obśzal Góspódarcży (obejmu]acy Unię Europeiśką
NóMegię Lechlenśte n ls and ę)

a w zw ązk| z pżelwalzańiem Państwa danych osobowych plzysłUguią PanśtWU nasiepu]ące prawa
a] prawo doslępu do śWoćh danych olaz otrzyman a ich kóp ;

b) prawo do sprostowan a (póprawan a]śWoch danych osobovrych
c) prawo do oqran een € prżebłazan ź dańyćh ósobowych]
d) prżwó dó ćóinięca żqody W dowoLnym ńóńeńće beż Wpłyvu na żqodność

z prawem pżeh,azżń a klólego dokonano na podsiawe zgódy przed ]e] colnięciem:
e] prawo skarq do Preżesa UPedu oćhlońy Danych osobowrych

(U] siawk 2 00_]93 Warsżawa) Wsyilaóji. gdy Użna Pan/Pan 2e pĘeŃarzane danych ośobowych narusza
prżepisy ogó nego rożporżądzeń a ó cchron edanych osobowych (RoDo)

9 Podżnie pżez Pańsnła danyclr osobollyćh wyn kających z Ustawy o udostępń żń U nformac] o ślodowjsku i]ego
ochronie. ldzż e śpołeżeńsłWa W ochron e śródowśka olaż ocenach oddzialylvan a ńa śfudowsko ]esl obowiążkowe
NiepPekażan e danyćh skutkować bedzie brakień reż zać] ce ! o którym mowa W puńkcre 3

]o DańeWn óśkódawcóWżoslaną puekżzańe podmiotom Ub organoń Uprżwn onym na podsiawie pPep sow prźwź

otżvmuia:


