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że tut, organ zakończył postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarUnkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,:

,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (z możliwością realizacji mniejszych
instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 4 llłW), wraz z drogą

dojazdową oraz prżyłącżem do krajowej sieci ene.getycznej ielementami infrasłruktury
technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięWzięcia"

zlokalizowanych na działkach fi 9l1 olaz9l2, obfęb Adamówek, Gmina Mszczonów", 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 należytego i Wyczerpującego
informowania slron przypominam, że Wspomniany przepis jest jednocześnie
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału W kaźdym stadium
postępowania.

zgodnie z art, '10 § 1 k,p,a, strony postępowania mogą zapoznac się
z dokumentami i materiałem dowodowym WW, sprawy W siedzibie Urzędu N,4iejskiego
W l\4szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach pracy UrżędU, tj,
poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600, oraz Zgłosic
swoje Uwagi W terminie 14 dni od daty opub|ikowania niniejszego obwieszczenia,
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fugr i,ż. Józef lirzegorz

otrzvmuia:

1, Firma AGRo FoTo sp,zo.o.,
2, Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.18.05,2022 f.

sprawę plowadzi Jolanta Jackowska
lel, 046 858 28 33

zgodnie z ań, 10§ 1, ań. 49 i ań. 81 ustawy z dnia 14 czevca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 7 35, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,



Do Wvwieszenia na icv oołoszeń ll4 dni):
1, Ulząd MiejskiW lvlszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, AGRo FoTo Sp. z o,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa Kamionka, AdamóWek - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć Firrny, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu 2 tablicy ogloszeń naleźy odeslać na adres:
Ulząd Miejski w Mszczonowie, Wydz, Gospodalki Gmińnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
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Na pod§tawie ań, 1 3 U§i 1 i 2 Rożpożądżenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2a16l679 z 27 kwletn)a 2016 l, w sp€wie
ochrony osóbfżycznych W iążku ż pżetważaniem danych osobowych i w spawie śwobodneqo puepływu lakich danych oQz
uchy enia dylektylvy 95/46/WE {Dż, U. UE. L, ż 2016 .. Nr 1 19, s,1 że żm,) - dalej: ,RoDo" iifomuję, że:

1 Adm]nsiratorem Państwa danych osobowych ]esl Gńina Mszczonów reprezeńióWanż pzez aurńiśtua Mszdonowa
{adles Pac Piłsudskeqó ] 96 320 MśżcżónóW e ma urżad m eFk@mszeonow pl 1el kontaktowy +48 46 858 28 40)

2. Administrator Wyznażył lnspektora oćhlońy Danych ż klóryń ńogą śę Państwo kónlaktować We Wsżystkich splawach
dotyQacych pPebłarzan a danych osobowych za pośledńicnłeń adlesu eń.]: nspeklor@cb24p ub piseńńe ńa adles

3 Pańsbra dane osobowe będa p2eŃaźane W ceu Wydańa decyż] o śródóWskóWyóh Uwaluńkowźńiach zgodńe z

4 pódśtawż pr.wńź do prżetwarżania danych osóbowych
a) art 6usi ] it cRoDo
b) ustawa ż dna 3 pazdżiehika 2008 l o udośtępnian! ifómacji ó środowsku Jeoo ochrone Udżale

społecżeństwa W ochron e ślodowska oraz ocenach oddziałFvanla na śródówisko.
c) rożporżadżen e Rady M n strów ż dn a ] 0 Wześnia 2019 r W sprawje przeds ęWz ęć

mogących żnacząco oddzałylvać na środowsko
d) żrt 6 Usl ] it a RoDo (na pódśtawe żgody)w plżypadku danych podanych

dobroWo n]e
5 Pańshła dane osobowe bedą przetvvarżane pzeż okres 10 pe]nych at ka endażOwych

cząć ód'] śtyćzńia lok! ń.śtępnego po lóku. W klórym nasląpiło zakończenie spraw 11] lat)
na podstawie Rozpoządzen a Prezesa Rady [łinistlóW z dńiż ]8 śtyżń a 20] ] r W

sprawie nstrukcjikancearyjne] jednoltych rze@owych $ykazÓW akt oraz lnsllukc] W

spraw e orqaniżac] żakresu dżałan a arch wówżakladowych albo do mementu

6 Pańśtwa dańe ń e będą pżelwarżańew sposćb żaulomalyżowany W lym nie będą pód egać plof owan u

7 Państwa dane osobowych nie będa pżekażywżńe póża Európe]sk obśżal Góśpodalcży (obe]ńuracy Uie Elrópejśka
Nofueg ę, Lechlensten i s and e)

8 Wżwiążku z pęetvvauan em Pańsbła danyclr osobowych pżysługU]ą PańsŃ! nżsiępU]ące prawa:
a) prawo dostępu do swoch danych oraz otżymania ch kop i

b) prawo do sprostowan a (poprawania)swo clr danych osobosrychi
c) plawó do oqran cżen a prżelważan a danych osobowych
d) plawó dó coiń ęća zgódyWdówó ńyń ńońeńce beź Wp]yWU ńż zgodnóść

z prawem pzebłarzania którego dokona.ó na pódstżwie żgody pżed Jejćófń ęóeń
e) plawo Wniesen a skarg] do Prezesa Urżędu ochrony Danych osobowych

(U stawk 2.00_]93 Wźrśzawa) W sytuacji. qdy użia Pan/Pan ze pżeiważan e dańych óśóbowyćh ńalusza pzepsy
09ó negó rozpóżądze. a ó óchroń e daiyćh ósobówych (RoDo)

9 Podanie puez Pańsh,a danych osobowych Vlyn kającyclr z usla$ry o ldostępn aniu informacji o środowsku j€go ochron e
udzae spoleczeństlva W ochron e ślodowiska oraz ocenach oddżialylvan a na środowsko]est obowiażkowe Niepżekażan e
danych skutkować bedz e brakiem lealzac]]celu. o którym mowa W punkc e 3

']0 Dańe wń]óśkodawćóW zośtańa pżekażańe pod miotom !b oQa nom U prżWn oń yń na podślawie pżep sóW prźWź


