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oBWlEszczENlE
zgod|ie z al1. 10iań.49Kodeksu Postępowan a Administracyjnego, w związku z ań.

73 ust, 1 i ań, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 paźdz]ernika 2008 l, o udostępnianiu informacji
o ślodowisku jego ochronie, udziaie społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddzjaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l,. poż. 2373, ze zm ),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

Strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii przez olgany ochrony środowiska
W sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływan]a na środowisko
planowanego przed§ięWzięcia polegającego na,,Budowie elektrowni fotowoltaicznei (EPV
Badowo-Dańki) o łącznej mocy do 6 MW włącznie (W tym także etapowo), Wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 18 i 19 obręb: Badowo Dańki,
gmina Mszczonów", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

1, opinia Regionalnego Dyrektola ochrony srodowiska W Warszawie nr Woos-
1.4220 219 2a22 ACH z dnia 06 maja 2022 l. że d|a pę edsięWzięc]a polegającego na

'Budowie elektrown fotowoltaicznej (EPV Badowo-Dańk]) o łącznej mocy do 6 MW
Włącznie (W tyrr takze etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce
o nr ewid. 1B i ']9 obręb: Badowo Dańki, grnina l\4szczonóW', powiat żyrardowski,
Województwo rnazowieckie nie istnieje konieczność przeprowadżenia oceny
oddziaływania na środowisko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora zażądu
zlewni .W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
WA,ZZS,5,435,1,69,2022.PD z doia 13 kwietnia 2022 l. (data Wpływu opinii do tut.
Urzędu dnia 21.o4.2a22 l,) dot, braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddz]aływania
na Ślodowlsko o a wW, p.zedsięWzięcia

3, opnia sanilarna Państwowego Powiatowego lnspekto.a sanitarnego W Zylardowie
|l zNs.471.1.3.2a22,11 z dnia 23 |ulego 2022 r. (data Wpływu opinii do tut, organu
04,03.2022 l.) - że d|a pżedmiotowego pżedsięWzięcia nie ma potrzeby
pżeproWadzania oceny oddżiaływania na środoWisko;

W związku z poryższym, zgodnie z ań. 73 §1 Kpa informuję, że z W/W dokumentami
można zapoznać się W Wydziale Gospodarki Gminnej UęędU Miejskiego W Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 1, W pokoju nr 5A (W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek
W godzinach od 800 _ 1600),
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ńg irż, Józef

otłzYmuia:

1, Pełnomocnik Łódzkich EleKrowni słonecznych sp, z o.o.,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.18.o5.2022 r.

sp€Wę prowadzi Jolanta Jackowska
tel- 046 , 858 28 33



Do WYwieszenia na tablicy oqłoszeń (,l4 dni)
1, UrZąd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP,
2, Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni słonecznych sp- z o,o, - z prośbą o Wywieszenie

W miejscu realizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, UlzędU, sołectwa)

zdjęto dnia

Po zdjęciu ż tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd Miejskiw Mszczonowie, Wydz. Gospoda*i Gminnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
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