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lv]szczonów, dn 2022 05 18

oBWlEszczENlE

zgodnie z ań. 10 § 1, ań. 49 i ań. 81 ustawy z dnia 14 czevca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2021 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 elektrowni fotowoltaicznej (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, woiewództwo mazowieckie.

Stosownie do przepisu ań. 10 § 1 i ań. 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umozliwic stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i Wyczerpującego
informowania stron przypominam, źe 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 materiałami dowodowymi WW, sprawy W siedzibie Urzędu l\,4iejskiego
W l\4szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach pracy Urzędu,
tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600 oraz zgłosić
§Woje uwagi W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia,

BURM Rz

fig inż, Józef Gflegofz

otrżvmuia:

1, Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni słonecznych Sp, z o.o.,
2, strony po§tępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.18.05.2022 r.

sp€Wę plowadzi Jolania Jackowska
tel,046 _ 858 28 33



Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):
1, Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni §łonecznych sp, z o.o, - z prośbą o v!ryWieszenie
W miejscu realizacji inwestycjii

3, sołys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o W}4/Vieszenie na tablicy ogło§zeń
W sołectwie;

W)^rieszono dnia

(pieczęć Firmy, UlzędU, sołectwa)

Po zdjęciu z tablicy ogloszeń należy odeslać na adres:
Ulząd Miejski w Mszcżonowie, Wydz. Gospoda*i Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96^320 Mszczonów

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

Napodstaweart13Uśt]i2Rożporżadzen]aParlamentuEulope]skego Rady{UE)2016/679z27kw]etna20]6rwsprawie
ochrony osóbfizycznych Wzwiąźk! ż prżelważan em danych osobo!rych W sprawie swóbodneqó pżepłylvu tak]ch danych oraz
Uchyenia dyleklywy 95/46ME (Dz, U LrE L z20]6l Nr]]9.slżeżm) dae] RoDo niormuję że:

1 Admnstratorem państwa dańvch osobowvch jest Gmina lvtsżcżonów reprezenlówanż przez Burńistża Mśżcżonowa
(adreś Plac P łśUdskieqo ] 96 320 lMsz@on óW. e,ńż l: ! rżad ńlejsk @msżeon oW pl, te kontaklowy +48 46 a53 23 40)

2 Adńnśtrator Wyżnaczy] ]nspektora oclrrońy Dańych ż którym moga se Pańsbło kontaktować We Wśzyślk ćh splawach
dotyczących pżenła.żan]a danych osobosrych za pośredńićtweń adreśu ema : nspektor@cb24 p lub p semnie ń. ad€s

3 Państwa dane osóbowe beda przetwa.zańe w ceu Wydana decyzji o srodowiskovrych UwaluńkóWanach żgodn]€ ż

4 podslawa prawna do prżetwarzan a danych óśóbowych
a) ań 6 ust ] li c RoDo
b) Ustawa z dńa 3 paźdżielnka 2008 r o Udośtępń ań U ńrorńac] o ślodowisku i]ego ochronie Udzae

społeeensbła w oclrron e ślódówska oraz o.enach oddza]ywan a na środowśkó
c) rozpożądzen e Rżdy i/ n śtrów ż dn a ]0 Wrześn a 20]9 r Wsprawe przeds ewz]eć

moqacych znaeąco oddzźływać ń3 Środowsko.
d) an 6 ust 111 a RoDo (nź pódśtawe żgody)W prżypadku danych podanych

dobrowolnie
5 Pźńslwa dane ośobowe b€dą przebłarzane pzez ókres ]0 pełnych lat kalendarzowych

cżąc ód ] siycznia roku następnego po róku w kiólym nastapłó żakońcżen e spraw (] 1 Lat)

ńa pódślaw e Rożporżądżen a Prezesa Rady fu] n strów ż dń]a ]8 styćzńra 20] 1 r W

sprawe nslr!kcj kżńceźryjne] jednóltych żeczoslch wykazów akl oraz nstrlkójiw
sprawe organizac] zak€śu dzałań a ar.hiwów ża kiados1ch a bo do mementu

6 PźństwadanenebędąprzeiwarzaneWsposobzautomatyzowanyWtyńńebędapodlegaćproflóWan!
7 P€ństwa dańe óśobóWych nie będą prżekazywane poza Europejski obszar Góspódżrży (óbe]ńU]ący Uń]ę EOrópe]śką

NoNege Lechlensteni sandę)
8 W żWążku ż pźetwarżan em Pańsbła danych osobow}ćh. przyśluguja Pźńs|WU następljace plawa

a) plawó dostępu do swoch danvch oraz olrżvman a ich kop ;

b) prawó dó spróśtóWżńia (poprawź.ia) śWoch danych osobowych
c) prawo do ogran czen a przeh,arzań ż dańyćh ósobówych:
d) pr€Wo do coln ęcia zgody W dowo ńyń ńońence beż WpłlVU na żqodność

2 plawem prżetwarżan]a ktorego doko|ano na podslawe zgody pżed ]ei ćóińięc eń
e) plawo wńieśeńia skarq do Preżesa Uuędu ochrony Danyćh osóbowyćh

(u stawk 2.00 193 Walsżawa). W śyluac] qdy użna Pan]/Pan że przeiwaĘan e danych osobowych naruśza przepsy
ogónegó lożporżądżen a o ochron e danych osobowyóh (RoDo)

9. Podani€ pżez Pańsbła dańyćh osobowych Wyn ka]ą.ych z ustas! o udostępn aniu lńiolńacji o ślódowisku i]e9ó óchlon e.
udzale spo|eczeńs§{a w ochronie śródóWskż oraż ocenach oddżiałyvan a na środowsko]esl obowązkow_. N eprżekazanie
dźńych skutkować bedżie brakem rea ]żac] ceu oklóryńńoWżWpUńkće3

]0 oanewn oskodawcóW zóslańa pżekażane pódm oiom lub olganom uprawn onyń ńa pódśtawie prżeplsóW prawa

Zdjęto dnia


