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oBWlEszczENlE

zgodnię z ań, 10 § 1, ań. 49 i ań. 81 ustawy z dnia 14 cze|Nca 1960 r, - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.),

Bulmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

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

,,Budowie Wiaduktu nad linią koleiową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej
nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów W m. LublinóW", na działkach ożnaozonych

ew. 9712, 9414, 'l13l4, 11312,9714, 12914, 1'|316, 12al2, '12614, 'l28l3, 12612, położonych
W miejscowości Lublinów, gm, Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo
mazowieckie"

stosownie do pżepisu ań, 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatżeniem mateliału dowodowego i Wydaniern decyzji, umożliwić
stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonyah żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i Wyczerpującego informowania stron
przypominam, źe Wspomniany prżepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji
ich czynnego udziału W kaźdym stadium postępowania,

W związku z powyższym, zgodnie z ań. 73 §1 Kpa informuję, że z mateńałami
dotyczącymi W/W sprawy, Strony postępowania mogą się zapoznaó się W Wydziale Gospodarki
Gminnej Użędu Miejskiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsud§kiego 1, W pokoju nr 5A (W dniach
poniedziałek, Morek, śloda, czwańek i piątek W godz, od B00 -1600, ) oraz zgłosjó swoje uwagi
W terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,

BU lsTRz

ngr Lnź. JÓ f Kurek

otrżvmuia:

1, Pełnomocnik ZDP W Żyrardowie,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.08.06.2022 f.



Do Wvwieszenia na tablicY ooloszeń (14 dn|)i

) Użąd lvliejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik ZDP W Zyrardowie - z prośbą o Wywieszenie W miejscu reaIizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa MarkóW Towazystwo, LublinóW, czekaj - z prośbą o Wywieszenie na

tablicy ogło§zeń W sołectwie;

W}M,ie§zono dnia O8' Q€,ła.!ł/. . .

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu 2 tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Ulząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sprawę plowadzi Jolanla Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstawe a.1, l3 ust, 1 ]2 Rozpoźądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20]6/679 ż 27 kwietnia 2016 r, W sp.awie
ochlony ośób nzyąnych wzwiązkuz pźeiwazaniem danych osobovqch iWspraw]e swobodnego pżepływu takich danych oraż
Uchylenia dyrektywy 95/46ME (Dz, U, UE, L. z 2016 r, Nr 119, § 1 że żm ) - da ej] ,RoDo" iniomuję, że|

] Adńińiśtralórem Pańśhła danych osobowych jesl Gmina lsżczonów @preżentowana prżez Burmistźa Msżczo.owa
(ad resj P ac P łsudskiego ] , 96 320 i,4szeon óW e ma : Użąd ń€]sk @ńszózónow p te kónlaktóWy +48 46 858 28 40)

2 Adminislrator wyżnacył nspeklora ochrony Danych z ktorym mogą sre PżńślWo kóńtaklóWać We Wśzystkćh splawach
dolyćząćyóh przebłażan. dźńych osobowych ża pośr€dn ctvvem adresu emaiL inspeklor@cbi24 pl !b psemn]e na adres

3 Pańshła dane osobowe będą przetwarzane W ce! Wydania decyz] o śódowśkowyćh UwafuńkóWanach zgodń]e ż

4 Podstawa prawna do przetwarzan a danyćh óśobowyćh
a) arl 6us1 1lit cRoDo
b) lslawa z dna 3 pażdziernka 2008 r o udostepnian]! .fófrżć] ó śrcdowśkU regó ochróńie Udzae

spoleaeństwa w oclrron e środowiskż oraz ocenach óddziałylvania ńa śródowśko
c) rcżporżadżen e Rady M. stróW zdnalOWrżesnia20]9r W sprawie pżedśewzeć

mógąćyóh znżżąćó oddżaływać na środowsko
d) ari 6 us1 ] ]il ż RoDo (nź podstawe ż!ódy)W pżypadku danych podanyclr

dobrowo]nie
5 Pańśhła dżńe osóbowe będa prżehvarżane pEeż okres ]0 peinych ai ka endażowych

cząc od ] stye.ia rok! ńżśtępńegó po róku. W którym nastąpiło zakońPen e spraw (11 ]ai)

na podslawie Rożporżadzen a Prezesa Rady Minislrow z dn a ]8 sty@ń a 201] l W

sprawie nslrukcjikżńóeźryJne] ,edńó tyćh rżeeowych WkazóW akt oraz ]nsirukc] W

sprawie organjżac] zakresu dzałań ż żróh wóWżakładowych a bó dó mementu

6 Pańśh,a dańe ńie będa prżelwarżane W sposób zautomalyzowany Wlym nie będą pod egac plol owan U

7 Pańshła dane ośobowych nie beda prżekażywan€ poza Europe]sk obszar Gospodarczy (obe]mu]ąćy Uńe E!ópejśką.
Nofuegię. Lećhlenśten i s and e)

8 lN zwiażku z płzetważan em Pańs§Va danych osobowych pĘyslugu]ą Pańsbłu następu]ące prawa:
a) prawo doslęp! do swoch danych oraz otrżymania ch kop i

b) p6Wo do śplostowania (poprawania]śWoch danych osobowych
c) pEWo do ogran cżeń ż prżehłażań ż dańych ośóbowych
d) prawo do coln ęcia zgody WdóWó ńyń ńońeńce beź wpływu na żgodnóść

z prawem pPetwarzan a ktorego dokonano na podstaw]e zgody pżed JeJ ćofń ęćeń
e) prawó wnesenia skarg do Prezesa Urżedu ochrony Danych osobowych

(U stawkl2 00 ]93Warsżawa) wsytua.j] qdyuznaPan/Pan że pżeŃarżane danyclr osobowych narusza puepsy
ó9ó ńegó @żporządżeń ż ó óćhrońje dańyćh óśobowyćh (RoDo):

9 Podan e pŻez Państwa danych osobosach wynika]ących ż uSiawy o udostępnian U inlomacji o ślodowisku jego ochron.
udżiale spoiecżeńsnda W ochron e środowska oraz ocenach oddza§Van a na środowisko]esl obowazkowe Nieprżekażane
danych skulkówać bedź€ blakem rea iżac] ce! o którym mówa W pu.kcie 3

]0 Dane Wń oskódawóóW zostańą pżekażańe pódń otóń Ubor9żńóń Uplawńońyń ńa pódśtżWe pżepsówplawa


