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OBV,l lESZCZENlE
Zgodnie z ań, 10 i ań. 49 Kodek§u Postępowania Administracyjnego, w związku z at1.

73 ust, 1 i ań, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U, z2021 l., poz.2373, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

Strony postępowania o Wydaniu n]źej Wymienionych opinii przez organy ochrony ślodowiska
W sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego pżedsięWzięcia polegającego na,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 4 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie
przekraczających łącznie mocy 4 MW}, wraz z drogą doiazdową oraz pĘyłączem do
kraiowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do
prawidłowego funkcrbnowania plzedsięwzaęcia" zbka(źowanych na działkach N 9l'1 oraz
9/2, obręb AdamóWek, Gmina MszcżonóW", powiat źyrardowski, Województwo rnazowieckie:

1. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WooŚ-
|.4220.2039.2a2l.AsT z dnia 06 ma]a 2022 l. - że d|a przedsięWzięcia pn na
,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (z możliwością realizacji mniejszych
instalacji fotowoltaicznych nie pzek.acza]ących łącznie mocy 4 MW), wlaz z d,ogą
dojazdową oraz plzyłąazem do krajowej sieci energetycżnej i elementami infrastruktury
technicznej, niezbędnymi do prawidłowego {unkcjonowania przedsięWzięcia"
zlokalizowanych na działkach m 9l1 olaz 9/2, obręb AdamóWek, Gmina l\4szczonóW",
powiat żyraldowski, Województwo mazoweckie - nie istnieje kon]eczność
pżeprowadżen ja oceny oddziaływania na środowisko,

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - DYektora zarżądu
Ziewni .W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
wA.ZZs.5.435.1.572.2a2l.PD z dnia 02 marca 2022 l. (data Wpływu opinii do tut,
Ulzędu dnia o9.o3.2o22 r,) dot, braku potżeby pżeprowadzenia oceny oddziaływania
na slodowlsko d]a !vW, pżeds ęWzlęcla:3 Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Żyrardowie, ul Moniuszkl 40, nie lvydał
opinii, o któlej mowa W ań,64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paźdżiernika 2008 r o
udostępnianiu inforrnacji o środowisku jego ochron e, Udziale społeczeństwa W
ochlonie środowiska oraz o ocenach oddz]aływania na środowsko (Dz, U. z 2021 r,
poz.2373 ze zm.). odpowiednio W telminie, o którym mowa W ań. 64 Lrst. 4 cyt Wyżej
ustawy - tut, organ traktuje jako brak zastrzeżeń do planowanej realizacji WW,
prżed5ięWzięcia

W związku z powyższym, zgodnie z ań, 73 §1 Kpa informuję, że z W dokumentami
można zapoznać się W Wydziale Gospodarki Gmjnnej Urzędu lviejskiego W Mszczonowie,
P|. Piłsudskiego 1, W pokoju nr 5A (W dniach poniedziałgk, Morek, środa, czwańek i piątek W
godzinach od 800 - 1600),
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otż ymuia:

1, Firma AGRo FoTo sp,zo.o,,
2, Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3, ala. J.J.18.o5.2022 l.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):
1, Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, AGRo FoTo sp, z o.o. - z prośbą o Wywieszenie W miej§cu realizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa Kamionka, AdamóWek - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwie;

W}Ąeieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Po żdjęciu z tablicy ogloszeń należy odesłać na adles:
Ulząd Miejskiw Msżczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
PL Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
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