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zgodnie z ań. 10 § 1, ań, 49 i ań. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz, U. z202'l r., poz- 735, ze zm.\,

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

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

,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (z możliwością rea|izacji mniejszych
instalacji fotowoltaicżnych nie przekraczaiących łącznie mocy 3 MW), Wraz z drogą

dojazdową olaz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury
technicznei, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięWzięcia"

zlokalizowanych na działkach nr l35/1, 15413"l5416"l36l'l i 137l1,135/5, 154/5, 154/8, 136/3,
137/3, obręb Lublinów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

stosownie do pżepisu ań, 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest pżed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umoźliwió stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań. Wypełnia.iąc ustawowy obowiązek należytego i Wyczerpującego
informowania stron pżypominam, 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 l\łiejskiego
W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 (pok. Nr 54) W godzinach pracy Urzędu, tj,
poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600, oraz zgłosić
swoje uwagi W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia,

Rz

agr hż. Józef Kłrek

1. Firma AGRo FoTo sp- z o,o,,
2. słony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.18.05.2022 l.
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spmwę plowadzr Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

otrzvmuia:



Do wvwieszenia na tabli cV oołoszeń 114 dni)
1, Ulząd MiejskiW lvlszczonowie - tablica ogłoszeń. BlP ,

2, AGRo FoTo Sp, z o.o. - z prośbąoWywieszenieWmiejscu realizacji lnwestycjl;
3, sołtys sołectwa Lub]jnóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie,
4. Sołys sołectwa Szeligi - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectMe;

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ihząc! Miejski w Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
PI. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

OBOW|ĘEK |NFORMACYJNY

Napodstaw]eart]3Ust]i2RozpouądzeńiaPalameniuEurope]skiegóiRady(UE)2016/679ż27kWetna20]6rWsprawie
ochróny osób fzyczńyćh W żWiażku z prże§łarzan eń danych osobowych iw śpr2w e swobodnego prżep\ryU tak ch danych oraż
uchyenia dyleklyłVy 95/46ME (Dz U UE L z2016r Nr119 slżeżń) daej RoDo'iniomu]ę że

1 Adń n stralolem Państlva danych ośóbowych jest Gńińa Mśzcżonów replezentow€ńa pżeż BurmistE Mszczonowa
(adres P]ac Plsldskiego ] 96 32o lMszeonóW e-ńa l] Użad mie]ski@mszczónóW p te kontaktowy +48 46 858 28 40)

2 Adm n stratól WVżnaaV] nspektora ochrony Danych ż któryń ńó9ą se Państwo kontaklować We Wsżysikch sprawach
dolyczących przehłażan a danych osobowych ża pośredn ctvvem adresu ema]l inspeklor@cb24p ub pśemne na adres
Adńińiślr.l.ra

3 Pańshra dane osóbowe będą pĘetwarzańe w ceu Wrydana decyz] ó środowskowych lwarunkowżnlach żgodne z

4 pódstawa prawn! do przetwarżan a danych osobowyćh
a) ań 6usi ] it cRoDo
b) ustawa ż dn€ 3 paźdż]ernika 2oo8 l ó Udostępn an u nformac] ó ślodóWsku ]ego ochrońe. Udziale

spolecżeństlva W ochlonie ślodowska oraz oceńaóh oddżał!łvan a na środowśkó
c ,o/pol/ądżplP Rdo. lrż4 - s|,o^ , drlJ l0 łę.,- ż , 0'

mó9ąóyćh żnaczaco oddżiaływaĆ na ślodowisko.
d) ań 6 ust ] t a RoDo (na podstawe żqody) W przypadku dańych podanych

dobrowo n e
5 państwż dane osobowe będą pżelważane przez okreś ]0 pełnych alkalendarzowyćh

iczącod l styczń a róku następnego po loku W którym nastąpło zakóńżen e splaw (11 lat)

ńa pódstawe RozpoĘądzeńia Preżesa Rady NłinisllóW ż dn a ]8 styen a 20]] l W

sprawe nstrukc kance arylnei jedno 1ych rzeeowrych !rykażów akt oraz instrukc] w
spBWe organizaójj żakresu dzałan a arch wówżakładowych albo do ńeńentu
cofnięc a ż9ody

6 Państwa dane n e będą pżehłażaneW sposob zaUlóńalyżowany W tym ne bedą pod egać proi ow.ni!
7 Pańśtwa dane osobovrych nje będą pżekazywane poza Europejśki obsżar GospodaĘy (obejmujący Unę Europe]ską

NoMeqĘ. L echienste n jlsańdę)
8 Wzwiązku z plżelwarzani€m P2nstwż dańy.h osobosryclr. prżyślugUla Państwu następu]ące prawa

a) prawó doslępu do swoch danych oraż ótrźyman a ich kop i

b) prawo do śploslowan a (poprawan a) swolch danyclr osobowyólr
c) prawó dó ó9rźn żen a przetwarżania dańyćh óśobowychi
d) prawo do coinięóa źqody W dowohym mońeńcie beżWpłlvu na zgodnośc

z prawem pzeh,au.ń ź. kIÓrego dokonano na pódślawe żgody pzed ]e] coinięc eń
e) prawo Wn esien a śkalgi do Prezesa UżędU ochrony Danyćh osóbowych

(Ul stawk 2 oo ]93 Warsz€wa) wsytuźc] qdy Użna Pan/Pan że pzetważan e danych osobowych narusza prżepsy
ogó|nego lozpóźądżen a ó ochron e danych ósobóWych (RoDo)

9 Podanie puez Pańshła dańych ośobowych Wynikających z Uslawy o Udóstepnian]u informacji o ŚlódóWisku jego ochron e
Udzae społecżeństw3 W oclrron e śródóWiska óraż o€nach oddza]yryań ź ńa śródowsko]est obowązkowe Njeprżekazan e
dźńvch śkutkować bedze brakiem lea|izac] ce]U o którym mowa w puńkćie 3

]O Danewn oskodaWćóWźoslana pęekazane podń ólóń Ub orqanom uprawn onym ńa pódśtżWe prżepi!óW prawa

Wvwiesżono dn a ,,,,,, ,,


