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Do wvwieszenia na lablicv oołoszeń:
. 1 Urząd MiejskiW Mszczonowie * tablica ogłoszeń, BlP ,

2. zGKiM - z prośbą o w}ĄVieszenie na tablicy ogłoszeń W miejscu inwestycji;
3. Na, J.J,30.93.2022l

Zd]ęto dnja

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odeslać na adrcs:
Uźąd Miejski W Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Grninnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96,320 M§zczonóW

Na podstawie ań. 21 ust, 1 pkt 9 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. z 2021 r., poz.
2373, ze zm,), Burmistlz l\,łszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pzedsięWzięcia polegającego na ,,Wykonaniu studni st l na
potrżeby komunalnego uięcia Wód podziemnych Badowo-Dańki l| z utworów
plejstoceńskich na terenie dzialki ew. fi 1712 z obrębu 0003 plzy ul, Granicznei
w mieiscowości Badowo-Dańki", gmina MszczonóW, powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie;

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
Zawierających informację o środowisku ijego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW, pżed§ięWzięda.

1. Po§tępowanie zostało Wszczęte W dniu 14 marca 2022 r, na Wniosek zakładu
Gospodarki Komunalnej i l\łieszkaniowej Gminy MszczonóW, który jest |nwestorem
przedsięWzięcia.

2. organem Właścivvym do Wydania decyzjijest Burmistrz Mszczonowa.
3. organem Właścivvym do Wydania opinii W sprawie potzeby pzeprowadzenia ooŚ

izakresu rapońu jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska, ul, H, sienkiewicza 3,
0o-o15 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie, ul.
Moniuszki 40, 96-300 żyrardóW iPaństwowe Gospoda§two Wodne, Wody Pol§kie,
Dyręklola zalządu Z|eWni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz.

4, organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pżedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, ul, H, Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Żyrardowie,
Ul. Moniuszki 40, 96-300 ŻyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrektola zażądu zlewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99_400 Łowicz.

Zgodnie z § 3 ust, 1 pK 73 Rozporżądzenia Rady lvlinistróW z dnia 10 Wześnia 2019
r. W sprawie pżedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi§ko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839), powyźsze przedsięWzięcie za|icza się do inwestycji mogących potencjalnie
znacząco oddziawać na środowisko, dla których obowiązek spolządzenia rapońu
o oddziaływaniu na środowisko może byc Wymagany,



OBOWlĄŻEK INFORMACYJNY

Na podstawe ar1 ]3Uśt ] 2 Rożporzadzena Pżrlańentu Europe]skiego Rady(UE)2016]679ż27kw€tnia2016r Wsprawie
oóhrónv osób iżVenych wżWązku ź prżetwazan em danych ósobowych W splawe swobodnego pżep]ywu lakch danych olaż
uchylenia dy€ktywy 95/46ME (Dz L] UE L ż20]6r Nr 1]9 s]zezm)-dae].RoDo'niormu]ę,że

] Admiń]sllatorem Państwa danych ośóbóWy.h ]est Gmina luszczonów reprezeńlowana prżez Burmist2a lllszczonowa
(adres Pac P]łsldśkiego 1 96 320lMszeonóW e-ńa Użad m e]sk @msżcżonow p le] kónlaktowy +48,1685828
40)

2 Adm n siratorwyzń.żył lnspektora ochrony Dańych z którym moga se Panslwo kontżktować we Wsżystkich splawach
dotyeący.h pżeIwaźana danych osobowyclr za póślednctwem adresu emai nspeklol@ćbL24 pl !b psemne na
adres Admin str2tola

3 Państwa dane osobowe bedą p.żetwarżane W ceU Wydańa decyżj o środowskcwych UWarUnkóWańaóh zgódńe ż

4 podstawa prawna do przetwżrzźnLa danych osobowyclr:
a] ar1 6 Usl ] it c RoDo
b) Ust.Wa ż dnia 3 pażdżiern ka 2008 r o udóstepn an u nformacji o sródóWśkU ]e!ó ochrone. udzae

spo]ecżeństwa W óchronie środowska o6z oceńżćh óddżały!V.n a na środowrsko
c) lożporżadżen e Rady i,l ń śllów ż dn a ]0WPeśn a 20]9l W sp€We prżeds ęwżęć

mo9acych żna.ząco oddżja\ĄłaĆ ńa Śłodowjsko
d) ań 6 usl '] a RoDo (na podstawe żgody)W przypadkU dany.h podanych doblowo n e

5 Pżńslwa dane osobowe bedą przelważane prżeż okres ]0 pełnych atkaendażóWych.
lczac ód ] śIvczn]a roku następneqó pó lok! W którym nastap1o zakonczeń e śp.aw (1] at)
na pods|awie Rożporżądżen a Preżesa Rady Nł nlsllóW ż dn. ]8 styczn a 201] r W

sprawenslrukqlkańcelary]ne],]ednolychrzecżowychWyk.zÓWaktorażinsilukc]W
splawe ór9aniżac] izakresu dzra]an a a ćh Wów żakładówych a bo do mementu

6 PańsŃa dane n e będą pżetwarżane Wsposób zautomalyżowany W lym n]e beda pód eqać plof owan u

7 PańsNVa dane osobowych ń e będa pżekażywane poz€ Europe]sk obszal Góśpódarćży lobe]mujacy Un e EUropejska
NófuegLę Lećhtensie n lsand ę)

8 WżWiazku ż p,zelważan em Państwa danych osobowyclr plżysłUgu]ą Panstwu następu]ace prawa
a) prawo doslepu do swoióh daóyćh oraż otrżyman]a ch kop ;

b) prawo do śpróstowan a (poprawanla)śWóćh danych osobowych
c) prawo do oglańlcze. a plzelważan a danych osobowycll
d) prawo do cofn ęcż zgódy Wdówo nym momence beż Wplylvu na żgodnóść

ż prawem przebrarzan a ktoregó dókó.anó na podstawe z!ody prżed]e] coin ęcem
e) prawo Wn esien a s(arq do P.eześa Użedu ochro.y Danych osobotych

lU] stawk 2 00 ]93 Warszawa). Wsytuaó, gdy Uz.a Pani/Pan że prżeiważane danych osobowych nżrlsża
przepisy 09Ó ńe9ó rożporzadzen a o och@n e danych óśobówych (RoDo):

9 Pod.ne pżeż Pańslwa danych óśóbowych Wynka]acych z ustawy o Udośtępń anlu nforńac] o ślodowskd ]eqo
óchronie udza e spo]eczenstwż W oćhlón e środowiska o.aż ocenaclr oddżiaływa. a ńż ślodóWisko ]esl óboważkowe
N eplżekażan e danych skulkowac będze brakem rea żac] ce ! o ktorym mowa W pUnkcie 3

]0 Dane Wń óśkodawcow zostaną pu ekazane pódmLotoń lub organom uprawn onym na podslawe przep sow prawa


