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oBWlEszczENlE

zgodnie z ań. 10 § 1, ań,49 iart.81 ustawy z dnia 14 czeNlca 1960 r, - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz- U- z 2021 r-, poz.735, ze zm-),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

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

,,Budowie systemu fotowoltaicżnego Pieka.owo, W skład którego będzie wchodziła
elektrownia fotowottaiczna. W skład całego prżedsięwzięcia wchodzą również instalacie
elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFo, opcjonalnie kontenelowe magażyny

energii, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe,
ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe iWeWnętrzne oraz tymczasowe place

montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacii i koniecznego jej wyposażenia.
System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcjiwolnostoiące.iw układzie

horyzontalnym, opieraiącym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże. lnstalacja
będzie zlokalizowana na dzialce o nr eW. 4, obręb Piekarowo, gmina Mszczonów, powiat

żyrardowski, iednostka ewidencyina 143802_5, Województwo mazowieckie":

Stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i art, 81 Kpa organ prowadzący 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 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 zapoznac się
z dokumentami caĘ sprawy dot, Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WW, przedsięWzięcia W siedzibie Urzędu Ni]iejskiego W Mszczonowie, Pl, PiłSudskiego 1
(pok, Nr 5,Ą) W godzinach pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek
W godzinach od B00 - 1600 oraz zgłosic swoje Uwagi W terminie 14 dni od daty
obwieszczenia niniejszego dokumentu W BIP, na tablicy ogłoszeń tut, Urzędu oraz tablicy
ogłoszeń W sołectwie Piekarowo, Kowiesy izimnice,

ts URlvl

RIEqk

otrżvmuia:

1, Pełnomocnik Firmy TAKPV Sp, z o.o,,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3- ala- J.J.Oa.o6.2022 l.



Do Wywieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):

__1-Urząd MiejskiW Mszczonowie tab]]ca ogłoszeń, BiP
2 Pełnomocnik Firmy ż prośbą o Wywiesżenie W miejscu realizacji inwestyc]l;
3 sołtys sołectwa Piekarowo - z prośbą o Wywjeszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4, sołtys sołectwa Kowiesy - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
5, sołtys sołectwa Zln1n ce - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie,

ó! o€ . raJł,/Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

(pieczęć ipodpis Firmy, Uź9du, sołectwa)

Na po,1slałie ad ]3Usl ] 2 Rozporządzena Paramentu Etf,ope]ske9c Rady(UE)201§r6i9z27kWetna20]6rwspraw€o.1]loiyóśoblzycżńy.h
Wpazkużprżehłarzanemdanychosobowych uspra4€sw.boanegoprz€pływulakclrdany.ho.azuclryenadyleklywy95]46^i/E(Dz U t]E L z
20]5l Nl]l9 s]zeżń) dae] RoDo nform!]e ze

Pańślwa d.nyćh MśzcżónÓw .epleżent Wana prżez Burmislua Mszczonowa (adres Pać
P lsudske!ó ] 96 320 Mśżćż.noW € ma Urząc m ersk @msż.zonow p le rontaklowy +43 46 353 29 40)

2 Admnstlator Wyzna.żył ńsp€klo.a oćlrlony ńóqą śe P.nślw. łsżyslk.h spraw3clr doly.zącyclr
przenłarzanadanych.sobowychżapośrednctwemadresuema ]nspektoro.b24p ubpsemnenaadresAdńńslralola

3 Panslła dane osobowe będą przen|azane Wcel! Wydan a decyż]io srcdowskowyclr uwarunkow.n ach 7oo,jn]e z Wn osk em
4 Pódslawa plałnado pzehła2ana dany.lr osobowyclr

a] ań 5Uś ] jl .RoDo

środoW ska olaż ocetra.lr oddzałWVan]a raśrodoWsko
.) rozp.rżą]żenle Rady M n stróW z dn a 10 Wrześn a 2019 r W splawe plz€ds ęW2ęć

moqący.h zna.ząco oddż aływaĆ na Środolvsko.
d) ań 6 Ust ] 1 a Rooo (na p.dslawez,oody)W plżypadkl,]any.lr podary.lr

dobr.wone
5 Panślwa dańeośobow€ będ ]nych atka€nda,owych

ćżąc od ] sty.żńa lóku naslępieqó p.lók! wklólyń astąpiłó zakóićze eśr€Wn] al)
na podslawe Rozporządżei|a Preż.sa Rady i/rn slów ż dn a ]3 sly-n a 20] ] r ł

kancelary]neJ ]ednoily.lr.zeczowych [lkażó4 akl oraz nstruk., W
sprawie olqai żać]

6 Pan9nła dane nebę,lą przefuarżane W sposób zautomalyzowany utym ne bedąpodlegać prof owanu
óśóbóWyć[ de będą pzekażFlan€ p.ż3 Eurcp€]sk obsżar Gospodarczy (obe,mu]ą.y Lrne EuropeFka Norwegre

L e.hlenste n l sand,ęl
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a) pEwo dostępu,lo swo.1r,]anyclr oraz ct2ymanla clrkop
b) plawo do sproslowan a (poprcWan a)swo clr dany.lr osobow}clr:
ć] plawó do ogEń .zen a ,,eltrarzania danyclr osobowych
d) plawo dó ćófń ęć. zqódy w d.Wo nym nomence beż wp\Ął! na zgodnoŚĆ

z prawem prżOlwalzźia klóle!ó dókói.ió n3 Dódslawe zqody prżed]e] cofn€.em
e) prawo skalq l,hzędU och,ony Oary.lr osclrowy.h

(U slawk 2 00]93 Warszawa] w syila.r qdy pzeh{azane danych osobowy.h narusza pżepsy óEóneqó
rozp.2ądzeniaoochronedaiy.hosobowy.lr(RoDo]

9 P.dane przeż Pańsfua danyclr csoboilyclr Wyn ka]ący.lr z Uslawy ó trdóslęp. U ńfómac] o śrcdołsk! ]eqo oclrrone udzae
społeoeisiwa ł o.l]lone sodolsla o.az ocena.lr oddzaływana na Śfodowsko ]esl olrowążlółe Nep:zeldzar€ danych skulkowac
bedże brak em lea zać] .e U

10 DaneWnioskodawcóWżostana pżek.żane podmiótom !bor9.ńóń Uprawnonym na podstawe prżep§ow praWa

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń na]eży odesłać na adres:
tJżąd MiejskiW l\4szcżonowie, Wydź. Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
splawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046,858 28 33


