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zgodnie z ań, 10§ 1,ań,49iań,81 ustawy zdnia 14 CzeNlCa 1960 r, - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz- U - z 2021 l., poz- 735, ze zm-),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

że tut, organ zakończyl postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWZięcia polegającego na,:

,,Budowie instalacii fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (z możliwością realizacji mniejszych
instalacji fotowoltaicznych nie pżeklacza.iących lącznie mocy 3 MW), Wraz z drogą

dojazdową o.az przyłączem do krajowej sieci energetycznej ielementami infrastruktury
technicżnej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia"

zlokalizowanych na części działkach nr 20/2, obręb Adamowice, Gmina Msżcżonów, powiat
żyrardowski, WojeWództwo mazowieckie.

stosownie do przepisu ań_ 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiąZany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji,
umożliwić stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiązek nalezytego 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, strony postępowania mogą Zapoznac się
Z dokumentami i materiałem dowodowym WW. Sprawy W siedzibie Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie, Pl_ PiłSudskiego 1 (pok, Nr 5A) Wgodzinach pracy Urzędu, tj.
poniedziałek, Wtorek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - ,l600, oraz Zgłosić
swoje uwagi W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia,

t] RZ

Bgr inź. Józeł'G Kurek

otrzvmuia:

1, Firma AGRo FoTo Sp,zo,o.,
2, Słony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. ala. J_J. ,7 g_ 99,l2łłt

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33



1

2
3

Do wvwi ia na tablicv (r4 dni}:

Wy,vvieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu ztablicy ogloszeń naleźy odeslać na adres:
Ulząd Miejski w Mszczonowie, wydz. Gospodarki Gminnej
PI. Piłsudskiego 1, 96-320 Msżczonów

OBOWĄZEK |NFORMACYJNY

Ulząd MiejskiW lvlszczonowie -tablica ogło§zeń, BlP,
AGRo FoTo sp, z o.o, - z plośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji
sołys sołectwa Adamowice - ż prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

(pieczęó Firmy, Urzędu, sołectwa)

Na podstawe ań ]30st ] 2 Rożporżadzenia Pa ańentu Europe]śkieoo iRady (UE)20]6/679 z 27 kwietńia 20]6 r Wsprawe
oćh;óiy osób izyćznych W &iązk! z prżeNvaąan eń danych osobowych ]W sp.aw e swóbódnego puep]r{U l,kich danych oraz

uchye;ia dyrektńv} 95/46ME (Dz U UE L ż2016r Nr 1]9 slżeżm) daei .RoDo'nfomu]ę że:

]AdminislralÓremPańshładżńychosobowyclliesIGminaMszćzonówreprezenlowanŹpżeŻBurmistżaMszczonowa
(€dreś]PacP]sudskego'].9632oNłśzózo.óWema Urzad m eFk@mszżońóW pl. ie konlaklowy +48468582840)

2 Adńiniśllaior $lznacził lnspektora ochlony Danych, z któlym moga sę Panśtwo kontaktowaĆ We Wśżyslk]clr sprawach
doty@ąćyćh prietvvauan a dańy.h osobo\Lryćh źa pośrednich,eń adlesu em€ nspektor@cbi24 pl ub pśeńńie na adr€s
Adm n stratora

3 pańsbła dane osobowe będa przehłarżane w celu wydania decyz] ó Środow]skowych uwarlnkowanach zgódne ż

4 Podstawa plawna do pu ehł.żań a danych osóbówy.h
a) ań 6 Ust 1 11 c RoDo
oj ustawa z dn]a 3 pażdzernka 2oo8 l o udostepnian! ifomacji o srodowśkU jego oclrrone Udżlale

społe@eńśtwa W ochron e ślodóW]ska oraz oóeńach oddz]a!ryan a nż ślodowisko
c) rozporzadzen e R6dy [/ n śtóW ż dn a ]0 Wrześn a 20]9 r Wsprawe prżedsięwżięć

mogącyclr żńacżąco oddz aływać na środowskó.
d) źń 6 0si ] it a RoDo (na podst.We żgody) w przypadku danych podanyóh

dóbrowo n e
5 Pańśtwa dane osobówe beda puelważane przez okres ]0 pełnyclr al ka]endarżowyclr

liczącód]slycżnarokuńaslępnegopolokUWktórymnastąp]ożakońeenesplżw(1]lał
na podstaw e Rożpożądzenia Preżesa Rady li(łiń6llóW z dn a 18 śtyżn a 20] 1 l W

splawe nstrukc] k.ńćea.yjnej jedńo łch żecżowych $1każów akt oraz ińsllukc] W

sprawe organiżacj] zakresL dżałan a arclr WóWżakładowych albó dó mementu
Lo,r ę ć )9ód/

6 Pańsiła djne nle będa prżehłazane w sposób zaulońalyżowany Wtym n e beda pod egać profióWańlU

7 Pańśbła dane osobowvóh .]e bedą przekazywane poza Eu.opejski obsżar Góspodarey (obejmująćy Unlę Eulope]ską,
NoMegię Lechtenste n lśandę)

a w zw ązk| z pżeŃalzaniem Pżńślwa danych ośobowych puysługlja Pańslwu następljące prawa

a) prżWo dostepu do swoióh dany.h oraż olrzyńan a ch kopi
b) prawo dó spróstowan a (popEwian a) swo clr danych osobobaclr;
ć) prawo do ogla.icże.]a pPetwarzań a danych osobowyćh
d) plawo do coin eća żqodyWdowo ńyń nomence bez Wpływu na zgodnosc

z plawem plzetwarzańia którego dokonżńo na podstawe zgody prżed]e] coln ęcień
e) prawo wni€senla skarq do Preżesa L]rzędu ochrony Dany.h osobó$lćh

iu stźWki 2 Oo 193 WaEżaWa). W sr,luac] gdy !żna Pani/Pan że przetwarżanie danych ośóbówyćh narusza puepiśy
ogo nego rcżpórżadżen a o ochrcn e danych osobowyćn (RoDo]

9 Podan€ puaz Paiśtwź danych osobowyćh Wlnka]ących z Uśtawy ó ldoslępnaniu nformac] o środowsku ieqo ochron e

udza e społeaeństwa w ochron e srodówśka oraz ocen.ćh óddżiałylvan a na śródóWskojest obowiazkóWe Nieprżekażane
danych skutkowac będże brakem rea zacji @Lu o którym ńóWź w punkce 3

]o oańe Wnióskodawców żostańa pżekazane podńiótom Uborqanom uplawńonym na podstawie pzepśów prawa


