
Zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 54 lit, b Rozporządzenia Rady N,4]nistróW z dnla 10 Wześnja
2019 r, W sprawe p.żedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz, U.

z 2019 .. poz, 1839), powyzsze przedsięWzięcie za|icza się do inwestycj] mogących
potencjalnie znacząco addziaływać na środowisko, dla których obowiążek spolządzenja
raportu o oddziaływaniu na środowisko może byc Wymagany,

lrszczonóu dn, 2022.o4.o7

lNFoRMAcJA
Na podstawie ań, 21 Ust, 1 pkt 9 u§tawy 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 l., poz,

237 3, ze zm.\, Burmistlz lvl§zczonowa inf ormuje o|

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowi§kowych
uwarunkowaniach dla pęedsięWzięcia polegającego na,,Budowie budynku
magazynowego z częścią biurowo,socjalną i uslugową oraz budynku pońierni
wraz z techniczną infra§trukturą towarżyszącą na działce nr eW. 64/4 - obręb
zbiroża, gmina MszczonóW" pow, żyrardowski, Woj, mazowieckie,

> zamieszczeniu W - Publicznie do§tępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW. pżedsięWzięcia,

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 30 marca 2022 r, na Wniosek Firmy ZHl
YUAN EURoPE sp. Z o.o., która jest lnwestorem prżedsięWzięcia,

2. organem Właści\^rym do Wydania decyzjijest Burmistlz Mszczonowa.
3. organem Właściwym do Wydania opinii W sprawle.potżeby pzeprowadzenia oos

izakresu rapońu jest Regionalny DyreKor ochrony Srodowiska, ul, H, Sienkiewicza 3,

oo-o15 Warszaw;, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie,
ul, Moniu§zki 40, 96-300 Żyrardów i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
DYektoG zaęądu zlewni 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,

bo-o,1s 
' waiszawa, P;ństWoWy Powiatowy lnspektor Sanitarny w żyrardowie,

ul, Moniuszki 40, 96-300 ŻyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrehola zarządu z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99400 Łowicz;

lJUltMIsTRz

Do wvwieszenia na tabIicv oqłoszeń:
@icaogłoszeń, BlP,"Ż sołłs sołech^/a ZDiloża - tablica ogłoszeń:
3. Na. J.,J. 07.a4,2022 l,

Wywieszono dnia ,,

Zdjęto dnia

Po zdjęciu zlablicy ogłoszeń należy odesłać na adre§:
Użąd l\,4iejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
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lvlszczonóW, dnia 2022.04.07

oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

zgadnie z atl- 61 § 4 w związku z art- 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W
związku z a|L- 73 ust. ,1 i ań. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdzielnika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz. 2373, ze zm, - dalej ustawy
ooś),

zawiadamia się

że W dniu 30 marca 2a22 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 30 marca 2a22 f.

Pełnomocnika Fimy ZHl YUAN EURoPE sp, z o o u Klonowa 48, Kajetany 05 B30
Nadażyn, postępowanie adm]nistracyjne W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie budynku magazynowego
z częścią biulowo-socjalną i uslugową oraz budynku pońierni wraz z techniczną
infrastrukturą towarżyszącą na działce nr ew.64/4 - obręb zbiroża, gmina Mszczonów"
pow, żyrardowski, Woj. mazowieckie.

Jednocześnie pragnę poinformować, że W WW, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z ań, 74 ust, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu inforrnacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraż
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 2021 r., poz.2373, ze zm.), cyt.:

"3a. stroną postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, któremu przy1ługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującęj się w Obszafze, na który będzie oddziawać przedsięwzięcie W waiancie
zaproponowanym przez Wnioskodawcę, z zaatżeżeniem art. 81 ust_ 1_ Przez obszar ten
rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięWzięcie, oraz ofuzar znajdujący
się W odległości 1 00 m od granic tego terenu;

2) dzialki, na kórych w Wniku realizacji, ekploatacji lub użr,tkowania przedsięwzięcia
zostalyby plzekroczone standardy jakości ślodowiska, lub

3) dżiałki znajdujące się w żasięgu żnacżącego oddziaływania pżedsięwzięcia, które może
Wprawadzić og?niczenia w żagaspodarawaniu nieruchamaści, zgadne z jej aktualnym
pżeznaczeniem "

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodn]e z ań, 74 ust, 3 pkt 1 ustawy ooś,
stosu]e się pżep s ań, 49 KPA, obwieszczenie zostanie zamieszcżone na tab ]cach ogłoszeń
W Urzędzie Miejskim W lv|szczonowie, sołectwie Zbiloża, na stlonie Biuletynu lnformacji
Publicznej Użędu Miejskiego W lvlszczonow e (W sposób zwyczajowo prżyjęty)

Zgodnie z ań, 10 § 1 KPA organy adm nistracj] publicznej obowiązane są zapewnic
§tronom czynny udział W każdym stadiurn postępowania, a pżed Wydaniem decyzji umożliwić
jm Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych źądań, Strony
fiogą zapozńać się z dokumentacją sprawy W Wydziaie Gospodarki Gminnej Użędu
Miejskjego W lv|szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj, pon]edz ałek, Morek, śloda, czwańek i piątek W godzinach od 8m - 1 6m z uwagi jednak na
ogło§zenie stanL] epidem]] zpowodu covlD 19, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
U.żędu N,4 ej§kiego W lvlszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu
(drogą telefoniczną tel. 046 858 28 33, elektroniczną !l?ą!.n,ić|§]larm§lcżonow,D lub
korespondencją tradycyjną) na dokonan]e powyższych czynności.



Jednocześnie zawiadamia się, ze pismem z dnia 07 kwelnia 2a22 l. znak
G.622o.11.2o22.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony srodowiska
w Warszawie, u|, H, sienkiewicza 3, 00-015 War§zawa Dyrektola zalządu z|ewni
w Łowicżu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul, Ekonomiczna 6, 99-400
Lowicz, oraz Państwowego Powiatowego lnspeklora Sanitarne9o W Zyra.dowie, ul, lvloniuszki
40, 96 300 Lyra.dów. z prośbą o opinię W splawle pżeprowadzenia oceny oddż]aływania na
środowisko !ĄĄe, pżedsięwz]ęcia i ewentualny zakres lapońu,

Ponadto na podstawie ań, 21 ust, '] ] ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu ]nformacjj o środowisku ljego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowjska oraz o ocenach oddz]aływan]a na środowlsko (Dz,u.z2a21 ,.,poz.2313,zezm),
infolmuję o zamieszczeniu W - Publ]cznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochlonie - Wn]osku o Wydanie decyzji
o ś.odowiskowych uwarunkowaniach dla W\ł przedsięWzięcia

BURMISTRZ

otrzvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy ZHlYUAN EURoPE sp, z o,o, ,

2. strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA poprzez ninie.isze obwieszczenje,
3. ala. J.J.ol.o4.2o22 f.

splawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):
1, Ulząd MiejskiW Mszczonowie -tablica ogłosżeń BlP,
2, sołtys sołectwa Zbiroża - proszę o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń]

W}Ąvieszono dnia

(pieczęć Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulząd Miejskiw Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
PL Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów



OBOW|ĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstawie ań 13 !st. 1 j2 Rozpouądzenia PalLamentu Eurcpejsklego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 20] 6 r, w spEwie
ochronv osób fizyenych W zW )ążR] ż pże|eażaniem da^ych osobowych i w sprawie swobodnego pżepływu takich danych 06ż
uchylenia dyEktyvry 95/46ME (Dz. U, UE. L, z 201 6 l. Nl 1 1 9 s,1 ze zm,) - dalej: ,,RoDo' inńomuję, że:

] Adm n stralolem Państwa danych óśóbowych ]esl Gmina t9lszczonów lep.eżentowana prżez Burmistza Mszczońowa
ladres:PacP]śUdskeqo] 96 320 MszczońóW e_ma ] Użad mie]sk @mszeon oW p le kont.ktowy +484685828
40)

2 Adńlnsłatol Wyznaczył nspektora oćhlony Danych ż ktorym mogą sę Pżństwo kontaklóWać We Wszystkich sprawach
dólyćzących prżetwarzania danyclr óśobowych ża poślednicŃem adrcsu eńal ińspeklól@cbi24 p] !b psemne na
adesAdń ń śtlatóla

3 Pansbła dane óśóbowe będą przetwarzlne w celu wydańia decyżj] o środowskowych uwarunkówańach źgodne ż

4 podstawa prawna do pżelważań a danych osobo[ych
a) ar1,6ust ] tóRoDo.
b) Uslawa ż d|a 3 pażdzer|i]ka 2008 r ó Udostepnianu nformac]] o środóWsku ]egó óchrone. Udzae

spoleózeńśhła W ochron e srodowska oraz ocenżćh óddżLałyBania na środowsko
c) rozporządzeń]e Rady lMinistróW ż dn a ]0 Wrżesnia 20]9 l W spraMe przeds ewż eć

mogących znacząco oddza]ywać ńa Śródowśkó
dr ań 6Uśt 1 i a RoDolna podstawezqody)Wprzyp.dk! danych podanych doblowone

5 Pańsbła dane ośobóWe będa prżehłarżane pueż okres ]0 pe]ńyćh .t ka]endażowych.
cżąc od 1 sty@n a roku ńaśiępneqó po roku W którym nastąpiło zakońćzeń e śplaw (] ] at]

na podstawe Rozpoządzenia Plezesa Rady Min]stróW z dn a ]B siyczn a 201] r W

splaw]e instrukc] kance ary]ne]. jedńó lyćh rżeżowych WykazóW akt oraz inslrukc] W

sprawe orgai zacji zakres! dzałan a żróh WÓWzakładowych albo do mementu

6 Państwa dane nie beda pżelwarzane w sposób zaUlóńatyzówany W lym nie bedą podlegać proflowanju
7 Panstw2 dane óśóbóWych nLe będa przekażywane poza Europe]sk obszal Góśpódarćzy (obe]mulacy Unię Eulopejska

NoMeg]ę Liechtensl€in sand ę)
8 W żWażku ż prżenłażan em Pańshła danych osobóWych prżysłUgu]ą Pańshvu.aslępujące prawa:

a] prawo dostępu dó swolch dańych oraż otrżyman]a ich kop :

b) prawo do sprosiowan a lpoprawania)swoćh dżńych ośóbowych
ó] prawo do oo,an].zen a pPetlvażan a danych osobowyóh
d) pr2wo do cóin eća zqody w dowo nym momenc e beż Wplylvu na żgodńóść

z prawem przetwarzania któreaó doko.ano na podstawe zgody pzed]e] coin ęceń
e] prawo Wn esien a skalg do Prez€sa Uuęd! oćhlońy Dańych osobowych

(u stawk 2 00193 Warśzawa). Wsytuacj ady użna Pan/Pan ze puelwazanre danych osobóWyćh ńaluśza
prżepisy ogólnego rozpouądzen a o óćhón e danych osobowych (RoDo):

9 Pódźńie pźeż Państwa danych osobowych Wyńka]ących ż lstawy o Udoslepn an u iformac]l ó środówsku iego
ochlonie Udza e śpó]eeeństwa W ochronje srodoWska oraz oceńaóh oddzaływanla na srodoWsko ]est obowiazkowe
Niepżekazan e danych skulkow.ć będże brakem rea iżac] €lu o kiórym mowa W pUńkće 3

]0 DanewnoskodaWcóWzostaną puekazańe pódm otom Lub ol9anom uprawnjonym n2 podśtawe pżepsóW plawa


