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oBWlEszczENlE
zgodnle z alt 10 i a.1, 49 Kodeksu Postępowanla Adn]in stracy]nego, W zwlążku z art,

lr.i}]^.'.:,.?" !1 -st 3 Jstawy z onla 3 oa)dzlernlxa 2008 r o ujosieonian,u nto.mac.io srooow|sku ]ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochror'e środowisha olaz o ocenachoddziaływania na środowisko (Dz U.z2021 l.,poz.2373,zezm_ )

Burmistrż Msżczonowa zawiadamia

§rony postępojłania 
_o 

wydaniu niżej wym enionych opinli przez organy ochrony środowiskaw sprawje koniecznośc] przeprowadzenia. oceny oddz aływanla na iroóowlsko p|anowanegoprżedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie syjtemu fotowoltaicinego e;łarowo, w słłaaktórego będzie Wchodziła elektrownia fotowoltaiczna. w słń c'ał"go przedsięWzięciawchodżą,również instalacje elektryczne wfaz z kontenerowymi " stacjami TRAFo,
:p:i:,l:]ll" łontenerowe magazyny energii, skrzynki przyłącz'eniowe, linie kablowel. swlallowodowe, maszty odglomowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi
fi::9:*," , ] ::*l9'rl" oraz tymczasowe place montażowe/postojiwe potzebne dooowożu l lnstalacji i koniecznego. iej. Wyposażenia. system fot;woltaiczny będziemontowany na konstrukcji Wolnostojącej w układzie t o,yront"lny., opi"ralącym się nastalowych podporach wbjjanych W podioże. lnstalacja dędzie ;ló'r"li.!*"n" na działceo |., e*: 4, obręb Piekarowo, gmina Mszczonów, powiat :yr"rJo\ł.łi, jednostka
eWidencyjna l43802_5, WojeWództwo mażowieckie'':

1 9P]lg ^1"9,9l9lnego 
Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr Wooś-1.422j.2031_2211.ACH z dnia 13 styczni; 2022 r, - ze ola piŻasięWzięcia pn,

,,Budowa systemu fotowoltaicznego Piekarowo, w słłal ńii.{o- Oęazie wchodziłaelektrownia fotowoltaiczna W skład całego przedsięWzięcia wcnodĘ równiez instalacjeelektryczne wraz z kontenerowymi Śtacjami inniO, op"J"n]ln. kontenerowe
:1s_:rJ:.| _"1T_s]i 

skrżynki 
,plz 

yłączeniowe. linie kablowe i śWiatłowodowe. masztyoogromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętzne oraŻtymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne dó dońozu i instalacli i xóniecznelojej wyposaźenia. System fotowoltaiczny będzie montowany ni ronŚi ur,"]l *olno"to;ąów układzie horyzontalnym, opierającyń się na stalówyitl 
-póOpo,acn 

wOilanyctW podłoże, ln§talacja będzie zlokalizowana na działce o n'|. u*] ą,'oul.ęu Piekirowo,gmina MszczonóW, powiat żyrardowski,.jednostka ewidencyj;a iłsabz_s,.wo;ewoaztwómazowieckie" - istnieie koniecznośó przeprowadzenij' oceny oooziaływania naśrodowisko;
2. opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyreftora zażąduzlewni w Łowiczu Państwowego Gospodńtrła W"ńÓ; WoJy Polskie, znak:wA.zzś.5,435,1,61o.2021 pD z'dnia ri"rłJ.j'zozzi tota ńiływu opinii do tut,Ulzędu dnia 21.o3.2o22 r,) dot, braku potzeby przeprowaj;;;i"';;"y oddziaływania
^ na środowisko dla WW, pżedsiętł.Zięcia:' ' '

3, Państwowy.Powiatowy lnspekior Sinitarny W Zyrardowie, ul, Moniuszkj 40, nie Wydałopinii, o której mowa W ań. 64 ust. 1 ikt z i.,.t"*y .' oni.'5' p"zoziernika 2oo8 r,o udostępnianiu informacji o środowisiu i;ego Óchr;Ó, 
-uOliaie 

społeczeristwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałlwinia n" srojo"i"ło ior_ LJ. z 202.1 r.,poz.2373, ze zm.), odpowiednio w tefminie, o'którym ;ń;;ari,'il ust. 4 cyt_ wyżejustawy - tut,, organ kaktuje jako brak zastzeŹeri ao pr"no*anE realizacji WW.przedsięWzięcia,

. 
zgodlie z ań 10 § 1 k.p,a, strony postępowanja mogą zapoznaó się z WW, dokumentami

W siedzibie Urzędu Miejskiego w ltilszcżónŃó, el, eiłsuoińiell-i rpoi,.tl-isn1 w goazinacrrpracy Ulzędu, ti. poniedziałek, Morek środa czwańek i piąt;k \ł'boj.in""t od 8Uo _ 1600.z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epioeńii i ń,,ioa|, 'ćovlo:i gi]ll]iij,.anle sie z ww



dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag

W siedzibie 
"u'rzdou Ńi"j"r]"go w MsŻczonowie, moźliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu

terminu (drogą telefóniczną - tel. 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail:

urzad.mieiskiómszczonow.p1 oraz korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych

czynności.

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

BU MlsTItZ

Ku.ek

lpiecżęc podp]s F]rmy Użędl] sołechva)

Do Wvwieszenia na tablicv oqłosżeń (14 dni):

-1.UrządVi";"kilvlvlszczonowie-tablicaogłoszeń.BlP,

2, Pełnomocn]k Firmy - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji,

3 sołtys sołectwa Piikarowo , z plośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

4, Sołtys sołectwa Kowiesy z plośbą o Wywieszenie natablicy ogłoszeń W sołectwie]

5 Sołtys sołectwa Zimnice - z prośbą o wywiesżenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie

otrzvmuia;

1, Pełnomocnik Firmy TAKPV Sp, z o,o,,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.31 .o3.2o22 r.

Po zdięctu z tablicy ogłoszeń na|eży odeslac na adles:
Użąd lMie]skiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
Sp€Wę prowadzj Jolanta Jackowska
te|.046 - 858 28 33


