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oBWlEszczENlE

zgodnie z al1. 10§ 1, ań. 49 i ań. 81 ustawy Z dnia 14 czeryca 1960 r, - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. u. z2021 l., poz.735, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

że tut, organ zakończyl postępowanie dowodowe W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23 W mierscowości
Badowo Dańki, Gmina MszczonóW" powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

stosownie do przepisu ań. 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatżeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwić stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i Wyczerpującego
informowania stron przypominam, że 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 zapoznać się
z dokumentami przedmiotowej Sprawy W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) W godzinach pracy UrzędU, tj, poniedziałek, Morek, środa,
czwańek i piątek w godzinach od 800 - 1600, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni
od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia,

z up, BU RzA

msr rUch

otrzvmuia:

1 PcWo ENERGY PV 261 Sp.zo,o,,
2, strony postępowania zgodnie z ań,49 KPA,
3. ala. J.J.23.05.2022 f.

Splawę prowadziJo anla Jackowska
tel 0a6 _ 858 28 33



Do Wvwieszenia na tablicv ogłoszeń (14 dni):
1, Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłcszeń, BlP ,2, PcWo ENERGY PV 261 sp. z o.o. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji

inwestycji;
3. sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wwieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4. sołtys sołęctwa AdamóWek - z prośbą o Wy]łieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodańi Gńinnej
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

OBOWIĄZEK |NFORMACYJNY

Na podstawie ań, 13 Ust, 1 i2 RożPoźądżenla Parlamentu Europejski€go iRady (UE) 2016/679 ż 27 kwietnia 2016 r, W sprawie
ochrcny osób nżyczrych wzwązkuz pźetłauaniem danych osobowych i w §pEwie swobodnego pzeptywu tak]ch danych olaz
Uchylen]a dyrektyu! 95/46ME (Dz, U, UE, L. ż 2016 r, Nr 119, s 1 ze zm,) _ dalej: ,RoDo' infomuję, że:

'] Adń ń str2lorem Pańs§ła danych osóbowych ]est Gmińa Mśzcżonów reprezenlowana pźeż Blrm]stża iłszcżonowa
(adres:Pac Płsldśk€go ] 96 320 i/śżćżonow e_mai urząd m e]sk@msżeonow pl,le] kontaktówy +43463582840)

2 Adm n śtrator Wyzńaćzyl lńspektóra ochrcny Danyclr z klórym moga sę Pańshvo kónlaktować We Wszystkch sprawach
dotyczacych pżeiważżńia danych osobowyclr za pośrednictwem adresu ema nspektol@cb24p Ub pśćńne na adres

3 Państwa dane osobowe będą prżetważane W ceU wydańż decyż] o srodowskowych uwarunkowanach żgódne z

4 Podśtawa prawńa do przelwarzan a danych osobowych
a) ar1 6ust ] it cRoDo
b) ustawa ż dna 3 paźdżie.nka 2008 l ó Udóstepnlanju .fomac] o środowsku ]egó ochrcńie udzae

społeżeńslwż W óćhróń e srodowiska oraz ocenach oddzałylvania na śródowśko
ć) lózporżadżen e Rady M n stróW z dn a ]0 Wźeśnia 20]9 l W śprawe przeds ewz eć

ńógących żnaeaco oddzalylvać na środowsko
d) ań 6 usl 1 lt a RoDo (na podslaweżgody)W prżypadku danych podanych

dobrowolnie
5 Pańsiwa dane osobowe będą pżeŃalzane przeż okres ]0 pełńyóh ai kalendarżowyclr,

]óząó od l styczn a roku nasiepnego pó lokU W któryń ńaśtapło żakońcżei e spraw (]'] at).
n€ podstawe Rozpoźadżen a Preześa Rady N4 n strówż dn]a 18 siycznia 20]] r w
sprawe instrukc] kai@laly]ńe].]edńó itych ueczowyclr Wykazów akt oraż nśtlukć] W
spraW]e ó19anzżc] zakresU dżialania archiWóW ża kładowych aibó dó ńementu

6 Pańsbła dane nie będa prżehłażane W sposob zaulomaIyzowany W lym n]e będą pód egać pro' owan u
7 Pańshła dane óśobóWych nie będa puekażywane poża Európe]sk obszar Gospod€rczy lobe]mu]ąćy Unrę EUDpeJską.

NoMea ę. Lećhlensten i s and e)
a w związku ż plzeŃarżan em Pańshdadanych osóbowyćh pżys]Ugu]a Pańshłu następljace prżWż

a) prawo dostępu do swo ch danyćh óraz otuyman a clr kopi
b) prawo do splóstowan ź (póplawian a) swoich danych osobowych
c) p.aWo do oq.an]cżenla pżetwżrżżnia danych osobowych:
d) prawo dó coiń ęóż zgodyW dowo|nym momencie beż WpĘwU ńa z9odność

z plaweń pżeŃaęan a kióreqo doko nan ó na pod stawie zqody przed ]e] cofn ęciem.e) prawo wn esien a skalg do pleżeśa urzędu ochlony Dżńyóh osobowych
(ul stawkr2 00 ]93Walsż.W.). Wśyluzc] gdy lzna PanilPan, ze pżelwalżanle denych osobowych narlsza prżepsy
oqólnego rczporządzen a o ochron e danych osobowych (RoDo);

9 Podan e przez Pansbła danych osobowych Wyn]ka]ących ź Uśtżwy o udostępnian u ]niormaćjj o śródowśkU l ]ego oclrron e
udżiale spotecżeńshva W ochlónle śródóWśka o6z ocenach oddzablan a na ślódowskó]esl obowązkowe Nleprżekażan e
danych skutkóWac bedżie b.!k]em rea izac] ce u o którym mówa W pUńkcie 3

]0 Da ńe Wn oskodawców zoslana pżekażane pod miótom !b or9. ń om u plawn on ym na podsiawi€ pżep śóW plawa


