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MszczonóW, dnia 2o22.o5. 1 a

oBWlEszczENlE
Zgodnie z ań. 10 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z ad.

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

Bulmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowan]a o Wydaniu nizej Wymienionych apńii wzez organy ochrony środowiska
w sprawie braku konreczności plzeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko
planowanego p.żeds]ęWzięcia polegającego na,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 3 MW (z możliwością realizacji mniejsżych instalacji fotowoltaicznych nie
przełraczających łącznie mocy 3 MW), wraz z drogą dojazdową olaz plzyłączem do
kraiowei sieci energetycznei i elementami infrastruktury techńicznej, nieżbędnymi do
prawidłowego funkc.ionowania przedsięwzięcia" zlokalizowanych na działkach nr 135/1,
15413, 15416, 136/1 i 137l1, 135l5, 154l5, 154la, 13613, 13713, abĘb Lub|inóW, gmina
I\,4szczonóW, powiat źyrardowski, Województwo mazowieckie

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochlony Srodowiska W Warszawie nr Woos-
| 422a 293.2022 AcH z dnia 22 kwietnia 2022 r - że d]a przedsięWz]ęcia pn, na
,,BudoW]e instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 N,4W (z mozliwością realizacj mn]ejszych
nstalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 3 MW), wlaz z dlogą
dojazdową oraz wzyłąazem do krajowej sieci energetycznej e ementami infrastruktury
technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania pżedsięWzięcia" - nie
istnieje konieczność pżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2, opinia Pań§twowego Gospodarctwa Wodnego Wód Polskich - DylekIora zażądu
Zlewni _W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polsk]e, znak]
WA.ZZS,s 435 1 93 2o22.PD z dnia 19 kwietnia 2022 l. (dala wFrywu opinii do tut.
t]rzędu dnia 25.o4.2a22 l,) dot, blaku potrzeby pżeprowadzenia oceny oddziaływania
na slodowisko dla wW, p.zeds ęWż ęcia:

3, Państwowy Powiatowy lnspekto. sanńarny W Zylardowle, ul l\,4onluszk] 40, nie Wydał
opinii, o której mowa W ań. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn]a 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacj] o ślodowisku i jego ochlonie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddżiaływania na ś.odowisko (Dz. U. z 2a21 r.,
poz.2373, ze zm.), odpowiednio W terminie, o którym mowa w ań, 64 ust, 4 cyt. Wyzej
ustawy tut organ traktuje jako brak zastżeżeń do planowanej realizacji WW,
p.żedsięWzięcia

W związku z poryższym, zgodnie z ań. 73 §1 Kpa informuję, że z W dokumentami
mażna zapoznać się W Wydziale Go§podarki Gminnej Uzędu lMiejskiego W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1, W pokoju nr 5A (W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek
W godzinach od 800 - 1600),

l]U lsTRZ

otrzvmuia:

1, Firma AGRo FoTo Sp.zo,o.,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3- ala. J.J.18-05.2022 r.
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sp€Wę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

tablicY 114Do
Ulząd Miejski w lvlszczonowle - tablica ogłoszeń, B

AGRo FoTo Sp, z o,o z proŚbą o Wywieszenie W miej scu realizacji inwestycji;

sohys sołectwa LublinóW -z prośbąoWywieszenie na tab licy ogłoszeń W sołeclwie;

Softys sołóawa Szeligi - z prośbą o wywiesze nie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
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Wywieszono dnia .,,.

zdjęto dnia..,.,,,..,,.,

Po żdieciu z tabticy ogloszeń nateży odeslać na adres:
' U-;;ł'ń i;ń ii ; ń ńo n owi e, Wy aż, G os p o d a r1< i G m i n n ej

Pt. Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczońow

(pieczęć Firmy, Uzędu, sołectwa)


