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oBWlEszczENlE
zgodnie z ań. 10iań,49Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w zwięku z ań,.

73 ust, 1 i ań. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

Strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii przez olgany ochrony środowiska
w sprawie braku konieczności pżeprowadzenia oceny oddziaływania na ślodowisko
planowanego p.żedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicżnej
zlokalizowanei na dz, nf 23 w mieiscowości Badowo Dańki - B, Gmina Mszczonów"
powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

1 opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr Woos-
|,422a.291 2022.1,łlL z dnia 13 rnaja 2022l. -że dla przedsięWzięc]a polegającego na

'Budowje farn]y fotowoltaicznej zloka izowanej na dz. nr 23 W rniejscowości Badowo
Dańki - B Grnina lvlszczonóW" powiat źyrardowski, Województwo mazowieckie - nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddz]aływania na środowisko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - DYeklo.a zarządu
zlewn ,W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak
WA,ZZS,5,435 1.u.2a22.PD z dnia 15 kwietnia 2022 l. (data Wpływu opinii do tut
Użędu dnia 25.a4.2022 r.) dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na ślodowis\o dla Ww plzedslęWzięcla

3, opinja sanitarna Państwowego Pow]atowego lnspektora Sanitarnego w Żyrardowle
ff zNs.471.1.4.2022.16 z dna 04 malca 2022 r, (data Wpływu opinii do tut organu
15.03.2022 r,) - że dla przedmiotowego prżedsięwzięcia nje ma potżeby
przeprowadżania oceny oddż]aływania na środowisko,

W związku z powyższym, zgodnie z ań, 73 §1 Kpa informuję, że z MW dokumentami
można zapoznać się W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu Miejskiego W lvlszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1, W pokoju nr 5A (W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek
W godzjnach od 800 - 1600),

il*dl.ą:

1, PcWo ENERGY PRoJEKT sp, z o.o.
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.2o.o5.2o22 l.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 858 28 33

otrzvmuia:



Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (l4 dni):.-1 
Uo"d Mieiski w lvlszc.onowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

i- ib-ńo'iŃińóV pi-ÓLiri sp. , o,o,, - ź prośbą o wywie§zenie w miejscu realizacji

inWestycji;
S. ŚÓiiv"!Ói""t*" Badowo Dańki - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w

sołectwie;
ł. Śoiv"'"oi""t*" ndamówek -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogło§zeń w sołectwiei

Wywieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Pó zdieciu z tabticy ogloszeń należy odeslac na adres:
ulzaÓ'miejs*i w tltŚzcŻonowie, wydz. Gospodarki Gminnej
PL Piłsudskiego 1, 96,320 Mszczonów

OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

]3 Us1 ] 2R.zp.rżądzenaPala RJd} LL]E] 20]'1679 ż27lłLtna
r a /. Ló ró-.ó. dó, ,*"* , 

^:;;::,, 
;;";"",""^

D ] L ,,0 dąó aoDO , o|- ó 7ó

Pańslwa &ny'l] osobó!,lch ],oś1 Gmńa Mszczonow,ep,ezetrtówaia p,zez Burńistua Mszczonowa ladles Pa,

;;ill];li;;;; ;;.; :;";;" "." 
'".ł. ą., a"--"iów p te konlaktówy +434ć35a2310)

, ;;;;i#; ;;";;"ii;o"l.,j o"ł_y o_y"ń .ii"ry",""qą,." p_.t"" l""lal ó!a. ie trsz)ś l !h sprała.lr doiy.żacy.l]
' ::Jil:i;;i";;;, .";"i"y"ń i" p""łicr""ń ł,* "m, 

m;pe!',I@,b,ap ubpfmnArżżdF\ldmnłńhn

" !.ilii]. i],". .".iJ,"" l"o" ó,-t*.-* . * 
" 
,va""" o,"yzj , ś;ódów;koły,h uwłunkowan ach żqód r e u wń ośk eń

i coa"ra*n p-"^",lo p,."t*anan a Óany,t osobowych
a] ał6usl] lćRoDo
h] ,slawazdna 3 oazdżefLka 200a r oloosepnan! n,oimacj óślodowsku ]€!o oc]rrói € udziaespo]e.7'ń§MałochrÓńe

, "".;;,"--",,in
o ","--, ;"oDo

dobEwonep""*"*'"""-"""ęą;,
o,ępóqo ó i

;:;,"""*. 
";,:;:;,;_,,." :", " -o o ]

'".,.""."'"p..oŚobowyĆhrcbęda.-*ł*-"p"].'e"i"p"r-LobsŻJGoŚpld;rc7!.be]muj!!L]nPEurop€]skąNo|wĆge
L e.l]lensle n t sandi€)

. i;;;.k',; ńt".::, ". 
pańsiva danych ósobowy,|] przysług L ]ą Paislwu n3ślępt ]ą,e pl3wa

; ;-^.". 
" ".,. a p""łd/o d od, óobo!

; ;:;; ]; ;
'""*'" "1"1: "_ "-:"^" "'":'- ";1|"i'""':,.:"' o,o,, D"

" 'Jitl"", , ii "]" H",..,"":'::,,"". ń", ","" ";;ń;; - p,-uił" 
" 

o""v,ł -ót*y.lr la lsza przep sy ogo n,!o

ó, ol , DoDo

. 
"""";i_j:;#;";;:t;"';;iy"'r,'"iJi.;ń;y",r,"jąiin 

. usLań, c ldoslepn an u r um" ] r ,rodós}r] ]eqoołone udżae
" lfi;";.ł.i;; ";";;;;,;:,;ł";i" ";".;"-i;;d"ńana 

iż 'moń+oF, 
olrojłlońe Ne,,zelauJrre daivćlr skulkólvac

._;" ^..,"""""

Zdjęto dnia


