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l\y'szczonóW, dn. 2022-05-20

oBWlEszczENlE

zgodnie z ań'. 10 § 'l, ań. 49 i ań. 8'1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2o21 r_, poz.735, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony po§tępowania,

źe tut. organ zakończył postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla pżedsięWzięcia polegającego na.:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23 W miejscowości
Badowo Dańki - B, Gmina MszczonóW" powiat żyrardowski,

Województwo mazoWieckie.

Stosownie do przepisu ań. 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ plowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwic stronom Wypowiedzenie Się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiąZek należytego i WyczerpL]jącego
informowania stron przypominam, że Wspomnlany przepis jest jednocześnie
szczególnym uprawnieniem stron Z racji ich czynnego udziału W kaźdym stadium
postępoWania.

Zgodnie z ań, 10 § 1 k,p,a, strony postępowania mogą zapoznac się
Z dokumentami przedmiotowej sprawy Wsiedzibie Urzędu N/iejskiego W N/]Szczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nl 5A) W godzinach pracy lJrzędu, tj, poniedziałek, Mofek, środa,
czwańek i piątek W godzinach od 800 1600, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni
od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia,

fi,rł§-ą;:

otrżvmuia:

1, PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o,
2, strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.2o.o5.2022 r.

splawę plowadzi Jolania Jackowska
lel, 046 _ 858 28 33



Do wYwieszenia na tablicy oqłoszeń (14 dni):
1, Ulząd Miejski W lvlszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, PcWo ENERGY PRoJEKT sp, z o.o., - z prośbą o vvywieszenie W miejscu realjzacji
inWestycji;

3, sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4, sołtys sołectwa AdamóWek - z prośbą o Wywie§zenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

W}Ą/vieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odeslać na adres:
Urżąd Miejski w Msżczonowie, Wydz- Gospodarki Gminnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

OBOW|ĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstaw]e ań 13Ust ] i2 Rożpożądżen a Parańentu Europejskego Rady(UE)20]6/679z27kweińa20]6rWsprawie
ochróny ośób fżycżnyćh w żW ążkv z pżeŃażanień dańych osobow}ch ]w spraw e swobodnego przep|ywu tak ch danych oraz
Ućhyeń ź dyreklył} 95/46^,łE (Dz U UE L z20]6r Nrl19,slżeżm) daej ,RoDo infomu]ę że

] Adminisllżto€ń Pańsbła dżńyóh osóbóWyćh jeśt Gńina Mszczonów reprezentowana pżez Burm'stza Msżczonowa
(adres Pac P]sudsk]ego ],96 320 MszeonóW e ma l Użąd m e]ski@ msżczonow p] te konlaktowy +48468582840)

2 Adminiśł.lói Wyżń.ćźy] nśpeklóla ochróny Danych. ż którym ńó9a się Pańśtwo kontaktować We Wśzyśtklóh śplżWżćh
dóiyćząćych przeh,ażań a dżńyóh ośóbóWyćh ża pośledń.twem adreśU eńź nśpektól@cb24p lub piseńńe na adles

3 Pańsh,a dane osóbowe będź prźetwarżźne W @lU Wydana dećyżJl o ś.ódówiskówych Uwaluńkowańiaćh żgodńe z

4 Podstawa prawna do prżeiwa2an a danych osoboWch:
a) ań6ust ] tćRoDo.
b) UśtżWż z dnla 3 pażdzeń)ka 2008 r o Udośtępn.ń U ńiomaór ó ślodowśku jegó óóhróńe ldzae

śpo]€czenśbła W ochóńie ŚlodóWśka ólaz óćeńaóh óddza]yłVań a |ż srodowisko.
c) rozpouądzenje Rady Minislrow ż dnia 10 wrześn a 20] 9 r w spraw e puedsięWz ęć

ńogących znacząco oddżiaływać na srodoWsko,
d) arl 6 ust ] t a RoDo lna podstawje zgody) W prżypadku danych podanych

doblowo n e
5 Panstwa dane osobowe beda przeNvarzane prżez okres 10 pełnych lat ka endarżowych

]icżacod 1 śtyżn a mku następneqo po roku W klórym nasląpiło zakońózeńie śplaw (]] at)
ńż podst.Wie Różpólządżeń ź P€zesż Rżdy Nr]n stóWz dńia ]8 slyen a 2011 r W

śprawie ńsllukó] kańóeary]nei ]ednoltych rzeczowych Wykażów akt oraz instrukc] W

sprawie organzac] izakresu dzialan a a rchiwóW zakładowych albo do mementu

6 PańsŃa dane n e będą prżehłarzanew sposób żaulomalyżowany Wlym ne będą pod]egżć ploflóWan !
7 Pańshła dane óśobówych ńie będa pżekażywżńe pózż Elrope]sk obszar Gospodarczy (obe]mu]acy Unię Eulope]ską

NoNea ę. Lechleńśte]n i s and e)
a w fulążkjz plzeŃażan em Pańsh,adanych osobowych przys]ugu]a Państlvu nastepuiące praw3

a) prawo dostępu do swo ch danych oraz otlżyman a ch kopi
b) plawo do sprośtowan a (poprawań ż)śWó]óh da.yćh óśobowyclr:
c) plawo do ó9la.]cżenia pżetwźrzźń!a dańyćh ósóboWych;
d) plawo do cofn ęca zgodyW dowolnym momencie bez wpływu na żqódność

z prawem pżetwarżan a klÓ@go dokonanó.a podślawe zgódy przed]e] cofnlęciem:
e) prawo Wn esjen. śkalgi dó Plezesa Uzędu ochrony Danych osoboslch

(ul siawk 2 00193Warszawa] Ws!łuac] gdy uzna Pani/Pan że pżetwarżanie danych osobóWych ó.rusża plzepśy
ogólneqo rożporżądżenia o ochron e danych ośobowych (RoDo)

9 Podanie prżeż Pańslwa danych ósóbowych wynka]ących ż !śtawy ó Udóstępńań u nformac] o środow]sku i]ego oclrrone.
Udza e społe@ensbła w ochron e srodoWska oraz ocenach oddzaływania na środowisko]esi obowazkowe N eprżekażanie
danych skllkować będże brakem lea żacj ce u o którym mowa W punkce 3

]0 DaneWnioskódawcówżóstana pżekażańe pódń olom Ub orqańóń Uprawniońyń na pódstźWe pżepisóW prawa

Zdjęto dnia


