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oBWlEszczENlE

Burmistlz Mszczonowa na podstawie ań, 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U- z2022l.
poz, 1029\, zawiadamia, że W dniu 03 czeMca 2022 r- na Wniosek pełnomocnika
Firmy 7R Projekt 64 sp. z o.o. Ul, Ludwinowska 7, 30-33'1 KrakóW, Wydana została
decyĄa znak c .6220,41 .2021 .JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie zespołu produkcyino-magazynowo-usługowego Wraz z przestrzeniami
biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, W tym zespołami parkingóW
W m. MszczonóW, pow. żyrardowski, woi. mazowieckie dzialki nr eW.: '1485,

149519,1501121, iedn. ewid, l43802_4 Mszczonów - miasto, obręb 0001".

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj. W dniach poniedziałgk, Morek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600,

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW, przedsięWzięcia zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip.mszczonoW,pl), Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego ,1, oraz W miejscu realizacji inwestycji.

ńgt iń. Józef Kureh

otrzvmuia:

B

1. Pełnomocnika Firmy 7R ProjeK 64 sp. z o.o.,
2. ala. J.J.03.06.2022 r.

lv]szczonóW, dn- 03-06-2022 r-



Do wvwieszenia na tablicv ooloszeń (14 dni):

_L_Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik Firmy - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;

Wywieszono dnia .O- 
j.:Q€rłP/a.. .. .

(pieczęć Firmy, Urzędu, )

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Urżąd MiejskiW N,4szczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl Piłsudskiego '1, 96-320 lvlszczonóW

sprawę prowadżi Jolanta Jackowska
tel, 046 , 858 28 33

Na podstawie art, 13 ust, 1 i2 Rozpożądżenia ParLameniu Eurcpejsk ego iR.dy (UE) 20]6/679 ż 27 kwietnia 2016 r, W sp6wie
ochróny osób fżycznych w żWiązku 2 pżetłażanien danych osobowych iw sprawie swobodnego pżeplylvu lak]ch danych oraz
uchy enia dyrektywy 95/46/WE (Dż, U UE L ź 2016 r Nr 119 s,1 ze żm,) - dalej: ,RoDo' infomuję że]

] Adm nstratorem Panslwa danych osobowych ]eśt Gmina Mszczonów lepleżentowana pżeż Burmi§tża Msżcżonowa
(adfes Plac Piłśudskiego 1 96 320 i,4szczonóW € mail Uęad mieisk @msz@onowp le kontaktowy: +48 46 858 28
40)

2 Adm n stlator Wyżnaeył nspeklora ochrony Danych, z klórym mogą sę Pańsn o kontaklować we Wszystk ch sprawach
dotyżacych pżetważana danych osobowych za pośredn cNvem adresu ema nspektor@cb24p| !b psemnle na
adreśAdń ń śt6ióla

3 Pańsbła dańe osobowe będą prżelwarżane w ceu Wydana decyz] o środowiskoslch lwarunkowaniaclr zgodne ż

4 Podstawa prawna do puetwauania danych osobowych
a) ań 6ust ] jt cRoDo
b) Uslawa z dńa 3 pażdż]emika 2008 r o udostępnaniu infomac] o środowisku i]ego ochrone udzae

spoleeeńsŃa W ochrońie ślodóWśka ólaż ócenach oddża]ytan a na środowisko
c) rożpoźądżenieRadyMnslróW zdnialOWrześna2019l Wśplawe przedsięWzięć ńógących żnaoąco

óddż aływ6ć na środoWsko
d) ań 6 ust 1 it a RoDo (ńa pódśtawie źoody) W plżypadku danych podanych doblowo n e

5, Pańsbła dane osobowe będą przeMażańe pżeż okleś ]0 pełnych lal ka endarżowych
ląącod ] styena roku naśtępnego pó róku W którym naślapłó żakońcżei]e spraw (]1 at)
n. pod§t.Wie Rózporządzeń a Preżesa Rady M n strówż dnia 18 stycżnia 20]1 r W

sprawie instrukcji kańcela.y]ne] ]ednolitych źeczowych V}rykazóW aklolaz nstrukciiw
sprawie orqaniżac] izakleśU działżńia a.chiwóW żak]adowych a bo do memenlu

6 Pańsbła dańe ńie będą prżehłaźane w spośób żautomatyzowany Wtym n e będą pod egać proillowanlu
7, Pańshła dane osobowlch n e bedą pPekazywańe poza Europe]sk obsz.r Góspód€rćży (obe]ńU]ąćy Uń e Eulope]ską,

NoBegię Lechienste n lsand ę)
a w zw azk| zpżelwalżańień Pańśtwa danych osobowych. pżyśłUqują Pańslwu następu]ace prawa

a) prawo doslęp! do swoch danych oraz otrzyman a ich kop i

b) prawo do sp.oslowa.]a (poplawa. a)swoich danych osobowych
c) p6Wó dó ó9r.ń eeń ż przehłażań a danyćh osobowych
d) prawo do cofnięcia zgody w dowo nyń ńóńeńće bezWpłyau ńa zgodność

ż prawem pŻetwau ania klólego dokonano ńa pódstawe zqody pued]e] cofnięciem;
e) prawo Wniesenia skarg do Prezesa Uuęd! ochrony Danych osobowyclr (u] slawki 2.00]93 Wa6zawa)

Wśylu.c] gdy Użna Pan/Pan. że p2etważani€ danych osobowych narusza pżeprsy oqólnego lóżpożadzenia o
ochlonie danych osobo\rrych (RoDo)

9 Podane pżeż Państwa danych osobowych Wyn ka]ących z uslasry o udostępnanu niormac] o środowsku jeqo
ochrón e udż]ale śpo]ecżeństvva W ochronie środowiska oraz o@nach oddzałylvania na ślodowisko jest oboważkowe
N epuekazanie danych skukować będze blakeń lealzacjióe U. ó klóryń ńóWa w pUńkće 3

]o Dane Wn oskodawcóW żostaną pu ekaża ne podm oiom ub organom uprawnionym na podslawe przepisów prawa


