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zgodnie z all. 10 i art. 49 Kodeksu Postępowania Ad.ninist.acyjnego W żWiążku z art

73 ust, 1iań,74 ust,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu infolmacji
o środowisku i jego ochron e, udzia]e społeczeństwa W ochronre ś.odowiska o.az o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz. 2373 ze zm.),

Burmistlz l\llszczonowa zawiadamia

strony postępowania o Wydaniu niże] Wymienionych opinii przez organy ochrony ś.odowiska
W sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływan]a na środowisko
planowanego pżedsięWz ęcia po egającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej
PoDLlNDoWo o mocy do 1,5 MW, żlokalizowanej w miejscowości Podlindowo, gm.
Mszczonów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce o nr
ew. 16/1 W obrębie Podlindowo", powiat żyrardowsk , Wo]ewództwo mazowleckle:

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
l,4220.1525.2021.AsT.3 z dnia 29 marca 2022 r. -że d|a pżedsięWzięda pn.,,BUdoWa
farmy fotowoltaicznej PoDLlNDoWo o mocy do 1,5 MW, zlokalizowanej
W miejscowości Podlindowo, gm, MszczonóW Wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą na działce o nr eW, 16/1 W obrębie Podlindowo", powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie - nie istnieje konieczność pzeprowadzenia
oceny oddziaływania na ślodowisko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - DYektora zarządu
Zlewni ,W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po|skie, znaki
wA.zzs.5.435.1.442.2021.PD z dnia 23 grudnia 2021 l. (data Wpływu opinii do tut,
Urzędu dnia o3.o1.2o22 r,) dot, braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla !łW, prżedsię\/,Izięcia:

3, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie, ul, Moniuszki40, Wydał opinię
§anitarną znak zNs.471j.2a,2o21.134 z dnia 27 października 2021 r. - nie istnieje
koniecznośc prżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

zgodnie z ań. ]0 § 1 k,p.a. strony postępowania mogą zapoznać §ię z WW, dokumentami
W siedzibie Użędu l/iejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach
pracy Urzędu, tj. poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 8Ń - 1600.
z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-lg, zapoznanie się z WW,
dokumentacją sprawy, uzyskanie Wy,jaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W siedzibie Urzędu Miejskiego W lvlszczonowie, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel, 46 * 858 28 33, elektroniczną - mail|
urzad,mieiski@mszczonow.p| oraz korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
czynnoŚci.
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otrżVmuia:

Pełnornocnik Firmy oZE Rentier S,A,
st.ony postępowania zgodnie z ań,49 KPA,
ala. J,J o5.o4.2a22l.

Kułek



Do wvwie§zenia n lablicv oołoszeń:
1, Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik Firmy oZE Rentier S,A, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

3. sołtys sołectwa Piekary - z prośbą o vvywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4. sołtys sołectwa Piekarowo, Podlindowo - z prośbą o lvywieszenie na tablicy ogłoszeń W

sołectwie:

WyWieszono dnaa

(pieczęć podp]s Flrmy, Urzędu, sołecMa)

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Ulżąd lvliejskiW lMsżczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Pił§udskiego 1, 96-320 MszczonóW
sprawę plowadzi Jolanla Jackowska
tel. 046 858 28 33

OBOWlĄZEK lNFORlUACYJNY

Na podslawie ań, 13 usi. 1 ]2 Rozpoządzen]a Parlamenlu Eurcpejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kłjeh]a 2016 l, w splawie
ochrony osób nżyenych W e]ązku z pźetważaniem danych o§obowych lW sprawie swobodnego pżepb$u lakich danych oraż
Uchylenia dyrcklww 95/46ME (Dz. U, UE, L. z 2016 r, Nr 119, s,1 że żm.) - dalej:,,RoDo" inńomuję, źe:

] Administratorem Pańsbła danych osobóWych ]esl Gmina Mszcżonów lepreżentow2na prżeż Burmislża Mszcżonowa
(adres PaćP]sudskeqó ].96320 Msżczo.ów emai Użąd mieisk]@msżeonow p le kontak1o!!ry +4a 46 a5a 2a
40)

2, Administraior wryznacży] lnspektólż oćhlony Danych z którym mo9ą sę Pżńslwó końtaklóWać We Wsżystkch sprawacn
dótyaących pżetwauan a danyclr ośóbówych ża pośredn ctwem adresu ema nspektór@ób24p Ub psem.je na
adresAdm n stratora

3 Pańsbła dane osóbowe będa przenlaźańe w ceU Wydana decyz] o środowisko$ryclr uwa.Uńkowana.h żgodne ż

4 Podstawa prawna do przetwżrzańia danyćh osobowych
ź) ań 6ust ] it cRoDo
b) uślawa ż dna 3 pażdz.rnika 2008 r ó ldoslępnaniu iniomac] o ś@dow]sku ]ego óchrone. Udżale

społeczeńślwa W ochlonie środowska oraż oćeńaóh oddzaływan a na środowsko
c) rożpouądzenie Rady [4 n śtróW ż dnia 10 Wrześn a 2019 r W sp6we prżedś eWż eć

ńogących zna.ząco oddziałylvać na śródówisko.
l, źr1 6 Uśt '] ]t a RoDo (na podstawie żgódy) W pżypadku danych podanych dobrowolnie

5 Państvva dane osobowe bedą pżetwarżane prżez okres 10 pehyclr al kalendażowyćh.
żacod 1 śtyen a roku następnego po roku w którym nasiąpło zakoncżen e sp.aw {] ] lai)

ńa podstaw]e Rozporządzen a Prezesa Rady [4 n ślróWżdn a ]8styena 20J] r W

śpraw]e ińśtrukc] kan@lary] ne], ]edno ilyclr żećżóWyćh Wykażów akt oraż inslrukc]]W
sprżwe órcanzac żakresu dżia]an]a arch]wówzakłżdówyćh. a bó dó mementu

6 Panstwa dańe ńie beda prżetwarzane Wsposób zaltomatyżówany wtyń ń€ bedą pod egać prof owan U

7. Pansbła dane osobó$ryćh ńie beda prżekażyw€ne poza Eu.opejski obszal Gospodarcży (obejm!]acy Unię Europe]ską
NoŃe9ę Lieóhteństeń |sandię)

a w z\| azku z prżeŃażań eń Pżńsfua danych osobowych puyslugu]ą Pańsbłu naslępu]aće plawa
a) prawo dosiępu do swoich danych oraz óllzyńżń a ch kopii
b) prawo do sprosiowan a (poprawjan a)swo ch danych ósobówy.h
c) prawo do oglańlózeńia przetwarżan]a danych osobowych
d) prawo do cofn ęca zgody W dowo]nyń ńońence beż Wp]yt! na żgodność

ż prawem prżehłarżan a kiórego dokonano ńa pódślawie zgódy pźed jej cofn ecem
e) prżWó Wńiesen a skarg do Preżesa UrzędU oóhróny Danych osobowych

(U stawki 2 00 ]93 Walśzawa) Wśyluac] gdy uzna Pani/Pan ze przeŃarzanie danych osobowyóh ńaluśza
przepisy ogo nego rozporządżenia ó óchron e danych osobowy.h (RoDo)

9 Pódańle pżeż Pańśhva danych osobowych Wynika]acyćh z !śtżwy ó ldośtepnianu nformac] o środowisku ]ego
ochlonie udza e społeczeńśh,a w óchron e Środowska oraz ocenach oddza]ywżn ż ńa Śródówisko leśt obowążkowe
N epPekażan e danych skutkować będżie brżk]em rea żac] ce u o którym mowa W punkce 3

]0 Dańe Wńióśkod2wcóW żosianą puekazane podń]oloń Ub or9źńóń uprawnionym na podstawe przepjSow pr.Wa

Zdjęto dnia


