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zgodnie z al1. 10 iań 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z ań.

73 U§t, 1 i ań, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochron]e, udziale społeczeństwa W ochlonie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2021 r., poz. 2373, ze żm ),

Bulmistż Mszczonowa zawiadamia

Strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opi.ii plzez organy ochrony środowiska
W sprawie braku konieczności plzeplowadzeńia oceny oddż]aływania na środowisko
planowanego przedsięWzięcia po]egającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicżnej
zlokalizowane.i na dz, nf 23 W miejscowości Badowo Dańki, Gmina Mszczonów" powiat
żyra.dowsk, Województwo mazowieckie,

1, opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
|.Ą22o 292.2a22lł,L z dnia 13maja 2022 l. -ze d|a przedsięWzięcia polegającego na

'Budowie farmy folowo taicznej zlokalizowanej |a dż. nl 23 W m ejscowości Badowo
Dańki, Gmina I\,4szczonóW" powiat zyrardowski, Województwo mazowieckie - nie ]stnieje
kon ecznośó przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zarządu
Z|ewnl _w Łowiczu Państwowego Gospodarshła Wodnego Wody Polskie, znak:
wA.ZZs.5,435,1,91,2a22.PD z dn|a 15 kwietnia 2022 r. (data Wpływu op]nii do tut,
Urżędu dnia 25.a4.2022 r ) dot. braku potżeby przeprowadzenia oceny oddziaływan a
na środowisko dla WW, przedsięWzięc,a,

3, opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Zylardowle
ff ZNs.471.1.5.2o22.17 z dnla 04 marca 2022 r, (data Wpływu opnii do tut, organu
15 03 2022 r) - że dla przedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potżeby
prżeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

w zwięku z powyż9zym, zgodnie z ań. 73 §1 Kpa informuję, że z W dokumentami
można zapoznać się W Wydziale Gospodarki Gminnej Uzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 1, W pokoju nr 5A (W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek
W godzinach od 800 - 1600),

z up BUR lsTRzA

mg r lnz

otrzvmuia:

1. PcWo ENERGY PV 261 sp, z o,o,;
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.23.o5.2o22 r.

sprawę plowadzj Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33



Do Wvwieszenia na ta cv oołoszeń l14 dni):
1. Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. PcWo ENERGY PV 261 Sp, z o,o, - z prośbą o MĄ/Wieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

3. sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W
sołectwiei

4, softys sołectwa AdamóWek - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie;

W}^/vieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy og]oszeń należy odesłać na aclles:
Urząd Miejski w Msżcżonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Pilsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów
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środowska o€ż o._.naclr óddz.ływan a na ślodowsko
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b) plaWó dóśprósiówańa (pDplałian a) św0 cl] dańyclr osObowy.l]
c) plawo dooq6naei]a prżetłalzana dany.h osobowy.h
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społeeeńsnła W ochron e srcdlwska oEż oc€naclr oddżawan a na środowsko ]esl obowążkowe Neprżek.żane danyclr skulkować
l]ędż e blal eń rea ]żaćj .e U ó klólyń ńóWa W punkće 3
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