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zgodnie z al7. 10§ 1, ań. 49 i ań, 81 ustawy z dnia 14 czevca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735, ze zm.\,

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

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

,,BudoWie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 17 i 18 w obrębie Gurba, gmina
MszcżonóW", powiat żyrardowski, Woiewództwo mazowieckie.

stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i ań. 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest pzed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwić 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, 10 § 1 k.p.a. §trony postępowania mogą zapoznac się
z dokumentami całe Sprawy W siedzibie Urzędu l\i]iejskiego W Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa,
czwańek ipiątek W godzinach od 800 * 1600, Z UWagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii
z powodu covlD-19, zapoznanie Się z WW, dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień
W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag WSiedzibie Urzędu Miejskiego
w l\i]szczonowie, możliwe będzie po wcześniejszym uSta|eniu terminu (drogą telefoniczną

- tel. 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail: urzad,mieiski@mszczonow,pi lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyżSzych czynności.
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1, Pełnomocnik Firmy JANEX s,c,,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.31 .o3.2o22 l,



Do wvwieszenia na tablicv oołoszeń:
1. UrZąd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik Firmy JANEX s.c. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3- Sołtys sołectwa MarkóW Towarzystwo - z prośbą o vvywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwie;
4. Sołtys sołectwa Gurba - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogło§zeń W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć ipodpis Firmy, Ulzędu, §ołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłośzeń należy odesłać na adre§]
Uźąd l\łiejskiW Nłszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 lvlszczonóW
spEWę prowadzi Jolanla Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

OBOWĄZEK |NFORMACYJNY

] Adm n stEtolem Państwa danych osobowych ]est Gmińa M§zczonów reprezeńtówanż prżeż Burmiśtża Msżcżonowa
(adres:Plac Plsudskego l 96 320 i/szczonów e-ńai Urżąd m ejsk@msżcżonóW p iel kontaklowy +48 46 858 28 40)

2 Adm n strator Wyżnaczył lnspektora ochrony Danyclr, z klórym ńogą sę PańśtWó kónlaktować We Wsżystkch sprawach
dólycżacych prżelwarżania danych osobowych za posrednictłem żdlesL eńż : nśpektór@cb24p Ub pisemne na adres

3 Pańsnła dane ośobowe będa prżetwarżane W celu !rydana d€cyżji o srodowskowych Uwarunkowańiaóh zgódńe ż

4 Podstawa prawna do prżeiważan a dańych óśobowych:
a] ań6!śt ] l.RoDo
b) UśtżWż z dnia 3 pźźdżemka 2008 r o Udoslępn an u nlormaci o ślódóWsku jego óchrone Udżlae

społeaeńsbra Wochron e środowska oraź ó.e.2ch oddż 2łyvvan. na środowisko
c) lożporządzeń e Rady MinistlóW żdn]alOwPeśna2OJ9r WspEwe przedsiewżięć

mogących znaczącó óddz a]ylvać na Ślodowisko.
d) an 6 ust 1 t a RoDo (na podslawe żgódy) W przypadku danych podanych

doblowo n e
5 Pańśtwa dane osóbowe będą pżehłażane przez okres 10 pelnyclr ]al kalendarżowyóh

czącod]slycznLarokuńaśtepńeaópólokuWktórymnastap]ozakońcżenespraw(]]at).
na podśtaw e Rózpóżądzeńia Preżeśa Rady lM n slróW z dn a 18 styen a 20] ] r W

spEWe nsklkc]l kańće.ry]ńej redio lych rżeaowych $}kazóWaki olaż nsirlkcjiw
sp@we organizacjj zakresu dza]an a arch wów zakładówych. a bo do memenlu

6 P€ństwa dane n. będą puetwarzane W spośób żżUtońatyźóWa.y. wtym ne będa podleqać profiowanru
7 Pańslwa dane osobowych ne będą p.z€k€zywane pozz Eurcpe]śk obszżr Gośpodarży (obejmulacy Unlę Eulope]ską

NoNeg e Lechlensiein sland ę)
a \N zw ażkU z plzetwalzan em Pańslwa danych osobowych puys]uglją Państlvu nastepujące prawa

a) prżWo dostępu do sWó óh dżnyćh óńz ótźyman a ch kopi
b) p.awo do sprostowzn ż (poprawjań ż) śWójóh dańyćh óśobowych.
c) praWo do ogranjczen]a pĘelwarzania danych osoboWych;
d) plawo dó cofn ecażgodyW dowo]nym momencie bez Wplywu na zgodność

ź plawem p.żetwarżanla którego dokonano na podsiawie zgody przed]e] coiniecem
e) plźWó Wnieś eń a śkargi dó Preżesa Urżedu ochrony Danych osobowych

(! stawk 2, 00 ]93 Warszawa) W sytuaci gdy Użiż Pan]Pan że pżeiważan e daóyćh óśobóWych naluśźa pźepisy
ogó nego rozpo?adzen a o oclrronie danych osobo$1ch (RoDo)

9 Podańie pźeż Pańśtwa danych osoboslch Wyn kających z ustaua o udosiepnaniu nformac] o środowsku ]ego ochronie
udzae Spoleczeństlva W oclrron e srodowiska olżz óćeńżch óddżiaływai a ńź ślodowskojeśt obówiążkowe Nepżekażane
danych skutkowaćbedze brakiem realzacj celu. oklórym mowa Wpunkce3

10 Danewnóskodawcówżośiańa pżekżza.e podmiotom !borganom Uprawnonym na podstawie przepsóWprawa

Na podsiawe art,13 ust, 1 i2 Rozpożądzenia Parlamentu Eurcpej§kiego Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W spraw]e
ochrory ośób fizyżnych W iążku z pEetlvaźaniem danych osobowych iWsp€Wie swobodnego pżep]ywu takich danych oEz
uchylenia dy€kiyvly 95/46ME (Dż, U, UE. L, z 2016 r Nl 1 19, s,1 ze żm,) , dalej: ,,RoDo' iformuję. że:


