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l\,4szczonóW, dnia 2022.06.30

oBWlEszczENlE
Zgodnie z ań 10 i ań. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnega, w związku z all.

73 ust, 1 i ań, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowjsku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowi§ka oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2022 l., poz. 1a29),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o Wydaniu niżej ,żvymienionych opinii przez organy ochrony środowiska
dla planowanego plzedsięWzięcia polegającego na:

,,BUdowie punktu zbierania piasków z czyszczenia kanalizacji deszczowej, studzienek
i pompowniWraz z instalacją uzupełniającą iniezbędną infrastrukturą techniczną,

zlokaliżowanego na działkach o nr ewid. 63/,ll i 63/13 w miejscowości Grabce
Józefpolskie w gminie MszczonóW, powiat żyrardowski

(1 43802_5.001 9.63/1 l ; 143802_5.001 9.63/1 3).

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W War§zawie nr Woos,
|,422a.191a.2o21,ML z dnla 22 |utega 2a22 r, - ze dla pżedsięWzięcia polegającego na

'Budowie punktu zbierania piaskóW z czyszcze|ia kanalizacji deszczowej, studzienek
i pompowni Wraz z insta]acją uzupełniającą i nieżbędną infrastrukturą techniczną,
zlokalizowanego na działkach o n. ewid,63/11 i 63/13 W miejscowości Grabce
Józefpolskie W gminie MszczonóW, powiat żyrardowski (143802_5,0019,63/'1 1 ;

143802_5.0019.63/13)" - że dla WW. przedsięWzięcia nie istnieje koniecżność
pżeprowadzenia oceny oddziaływania na ślodowiskoi

1, opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Żyrardowie
ff ZNs.471 .1 .35.2a21 .151 z dnia 26listopada 2021 r (data Wpływu opinii dotut organu
03.12,2021 l,) - ze dla pżedmiotowego pżedsięWzięcia nie ma potrzeby
pżeprowadzan ja oceny oddziaływan ja na środowisko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zażądu
Zlewni W Łowiczu, znak: WA.ZZS,5.435.1 547 2021 PD z dnia 12 kwietnia 2022l. (daia
Wpływu op]nii do tut, Urzędu dnia 19.04.2022 l,) dot. blaku potrzeby pżeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko d]a lvw p.żedsięWzięcia;

zgodnie z ań 10 § 1 KPA organy adrninistracjj publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział W każdym stadium postępowan]a, a przed Wydaniem decyzji umożliwió
im Wypowiedzenie 3ię, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych żądań, strony
mogą zapoznać się z opiniami organóW ochrony środow]ska W Wydziale Go§podarki Gminnej
L]rzędu N/iejsk]ego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj poniedżiałek, Morek, czwańek W godzinach od 800 - 1600, W środę W godzinach od 800 - 1 700

oraz W piątek W godzlnach od 800 - 1500, Ponadto vVW, dokumenty zamieszczona W Biuletynie
lnformacji PUblicznej w zakładce ochrona środowiska - decyzje środowiskowe.
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otazvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy GsG lNDUsTRlA sp. z o,o,,
2, Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.3o.06.2o22 r.

i}$ inź. Józef c Kutek



1. Urząd Miejski w Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik GsG lndustria sp. z o.o. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

3. sołtys sqłectwa Grabce Józefpolskie - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń
W sołectwie;

Do wvwieszenia tablicv oołoszeń:

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lllszcżonóW
Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

Napodslawe!ń 13ust ] 2 Rożporżądżen a Parańeńlu Eulope]skego Rady(UE)20]6/679ż27kWetna2016rwspraMe
óćhrony osób nzyenych wzWązku ż pżetwarż€niem dańyćh ósobóWych wsprawe swóbodńe9ó prżepłylvU lak ch danyćh ólźż
uchy]en a dyrekty$! 95/46łVE (Dz U l]E L ż20]6r Nr]]9 s]zezń]-dale] RoDo' nformuję że

] Adminjstlatorem Panstwa dżny.h osobowych ]est Gńiń. Msżcżonów reprezentowana prżeż Burmistża Mszcżónówa
(adres Plac Płsudskego 1 96 32o i,4sżcżonów e ma] uuąd mje]sk @mszczonow pl. lel konlaktóW} +48 46 858 28
40)

2 Adm n slratol WVzńaeVł nspeklora oóhrcńy Danych z którym ńó9a śę Pańs§Vo kontaklowżć we wśżyslkich sp.awach
dotyeacych prżeŃażańź danych osobowyćh za pośrednicŃem adresu eńaj nspekior@cbi24 p lub pseńne na
adles Adminstra1o6

3 Pżńslwa dane osobowe będą prżetwarzane W ceU Wydańia decyżji o środowśkówych uwarunkowanaclr zgódńe ż

4 Podstawa prawńa do prżeiważan a dańy.h ósobowych
a] ad 6 usl ] Ll ć RoDo
b) !śtawa z dna 3 pażdzelnka 2008 r o udostępn an U Ńormacji o srodowśku ]ego och.on]e udzae

śpó]e.żeństwa wochron e ślódóWiska oraz ocenach oddzja]ywan a na środowisko
c) rozpouądżen e Rady M n strów z dń a'] 0 Wrżeśnia 20]9 r W sprżW e prżedsięWięć

moqących znżćzaćo óddżałylvac na Środówśko
d) ad 6 us] 1 ]it a RoDo (na podsiawe zgódy) W plżypadku danych podanych dóblowo n e

5 pańśbła dane osobowe będą przetwarżane ppez okres 10 pełńyóh ]at ka endarzowyclr
cząc od ] śtyćź. a loku następnego pó lóku. w którym nastapło żakońćzen e spraw (]1 at)

na podsl.wie Rożporżadżen a Prezesa Rżdy ful n strówż dnia 18 stycżnia 20]1 r W

sprawie nsirukcjikańćearyjie] ]edno itych ueczow}ćh WykażóW aki olaz nslrukcjiW
sprawie ólqaniżac] izakresu dżialańia alchiwów zak]ado!!rych ż bó do memeniu
óofn ecla żqodv

6, Pańsbła dane nie będą przehłaPane W spóśób ż.Utomaiyzowany Wtym ne będą podleqać pro' owan !
7 Państvva dane osobo!rych ń e będa prżekażywane poża EUlope]ski obsżar Gospodar@y (obe]ńU,ący Unię Europe]ską

Nó&eg]ę Liechtenste n lsżńdię)
a w zw ażk| ż prżeŃalzan em Państwa danych ósobowych puys]lgu]ą Pańsh,U.aslęp!]ace prawa:

a) prawo dóstepu dó swoch danych oraz o1lzyńżn a ch kopii
b) prawo do splóśtowan a (poprawian a) swó óh danych ósobowych
c) praWo do o9rańiózeńia prżelwarzan a danyclr óśóbóWycb
d) prawo do cofn ęca zgody W dówo nym momence bez wpływu ńa żgodność

ż plawem prze§varżań a. któreqo dokonano na podśtawe ż9ody prżed ]e] cofn ęciem;
e) prawo Wn]esenia śkarg do Prezesa Uźędu oclrrony Dżńyćh osobowych

(! slawk] 2 oo ]93 Wa6zawa) Wśytuac] gdy uzna Pan/Pan ze pźelwarżane danych osobowyćh ńarUśża
puepjSy ogólne9o różporządzen]a o ochlóńle danych osobowych (RoDo];

9 Podańie prżez PańsNva dańyćh osobowych Wyn ka]ących z Uslawy o udostępn an u ńlófiac] o ślodowsku i]ego
ochronre Udżiale śpó]ecżeństvva W ochronie ślodowiśka oraz ocenach oddzaływa. a na Środowsko ]esl obowiążkóWe
Nreprżekazan e danych skulkówać będze brak eń lea]iżac] @lU októrymmowaWpUńkce3

1o Dane wń óskodawcóW zostaną pżekazżńe podm otom lub orqanoń Uprawn onym na podstawie pżep śóW prawa


