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MszczonóW dn. 2022-a7,06

oBWlEszczENlE
zgodnie z ań. 10 § 1, ań. 49 j ań, 81 ustawy z dnia 'l4 czevca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z2021 r., poz.735, ze zm.\,

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

że lnwestor - Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp, z o,o, poinformował tut, organ, że
zakończono postępowanie związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości rolnej
o nr eW. 19, położonej W m, Badowo Dańki, gm, lvlszczonóW, na której p|anowana jest
rea|izacja przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV
Badowo Dańki) o łącznej mocy do 6 lV]W Włącznie (W tym także etapowo), Wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid, 1B i 19 obręb; Badowo Dańki,
gmina MszczonóW", powiat żyrardoWSki, Województwo mazowieckie, Dzjałka o pierwotnym
nr 19 obręb Badowo Dańki, gmina l\,4szczonóW, uległa podziałowi na działki 1911 i 1912.
Teren analizowanej inwestycji obejmować będzie działkę o nr eW, 19/1 , Natomiast działka
o nr eW, 18 obręb Badowo Dańki, gmina lv]szczonóW, nie została poddana podziałowi
geodezyjnemu, Teren Iokalizacji inwestycji mimo WW, podziału pozostał niezmienny,

Jednocześnie informuje się, że tut, organ zakońCzyl postępowanie dowodowe W sprawie
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego
na,:

,,Budowie elektrowni fotowolta|cznej (EPV Badowo Dańki) o łącznej mocy do 6 MW
Włącznie (W tym także etapowo), Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewid. 18 i 19/1 obręb; Badowo Dańki, gmina MszczonóW", powiat

żyrardowski, WojeWództwo mazoWieckie,

Stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiążany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwió stronom Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz
zgłoszonych żądań, Wypełniając ustawowy obowiąZek należytego i Wyczerpującego
informowania stron przypominam, że Wspomnlany 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 i materiałamj dowodowymi WW, sprawy W siedzjbie UrzędU l\y'iejskiego
W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A) Wgodzinach pracy LJrzędu,
tj, poniedziałek, Morek, czwańek W godzinach od 800 1600, W środę W godzinach od B00-
1700, a W piątek W godzinach od 800 - 1500 oraz zgłosic swoje uwagi W terminie 14 dni od
daly opUblikowanla niniejszego obwles/c/enia,
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r in
otrzvmuia:

1, Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni Słonecznych Sp. z o,o,,
2, Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.06.07.2022..

m§ ruch



sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicy oqłoszeń (14 dni):
1. Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik Łódzkich Elektrowni słonecznych sp. zo,o, - z prośbą o Wywieszenie
W miejscu realizacji inwestycji;

3. sołtys sołectwa Badowo Dańki - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń
W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy og]oszeń należy odesłać na adres:
Ulząd Miejskiw Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
PL Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów

oBoWlAZEK lNFoRlMAcYJNY

Na podstawie ań. 13 ust, 1 i2 Rozpożądzenia Parlamentu Eurcpeiskieqo iRady (UE) 20]6/679 ż 27 kwietnia 2016 r. w §plawie
ochbny osób fiżyenych w żWiązku ż pżet]rarżaniem danych osobowych i W §plawie §wobod nego pżepttĄvu takich danych oraz
Uchylen]a dyreklyltv 95/46lłE (Dz. U, UE. L, z 2016 r. Nr 119, s 1 że żm,) _ dalej: ,RoDo" infonnuję, że:

] Administratorem Państvva dany.h osobowych ]est Gmina Mszeonów lepreżentowana prżeż Burmistża lńsżcżonowa
(adreś]Pac P]sudskeqo 1.96 320lvsżcżonóW emal urżad,m ejsk@msżżonow pl. te konlaktowy: +48 46 858 28 40)

2 Adńińiśtralól Wyżnżżył nśpektora oćh.ony Danych ż kIóryń mogą śę Panśtwo kontaktować we wśzyśtk ćh śpńWaćh
dotyczącyclr przebłauan a danyclr osobohrych za póśredniclwem adresu ema : ńspektor@cb24 p ]Ub p semnie na adres

3 Pańshła dane osobowe beda pPetwaźane W ceu wydana decyżji o środowiskoslch uwalunkowanach żoodnie ż

4 podslawa p€wna do przetwarzań a danych osobowych
a) an 6 ust 1 li c RoDo
b) Uśtawa ż dna 3 pażdżlernka 2008 l o udośtepnian! Ńomacjj ó środowśkU jego óćhróne. udżiaje

śpo]ećżenśtwa w óchróń e środóWjskź oraż ocenach óddżialyryan a nż ślodówiśkó.
c) rozpożądzen e Rady M n stróW z dn a 10 Wrzesnja 2019 r w spraw e pĘedsięWzlęć

moqących żnaeaco oddzałylvać na środowsko
d) an 6 ust 111 a RoDo (na podsiawezgody)Wplżypadku danych pódanych

doblowoLn e
5 Pżństwa dańe ósóbóWe będa pżeh,ażańe przeż ókres ]0 pełnych at ka endauowych

]iżacod 1 styózń ż róku ńaślępnegó pó lókU W któryń ńaśtapło zakonąen e spraw 1l1 lat)
na podstawe Rozporządzenia Prezesa Rady lr,4 n strowz dn a 18 styen a 20'l1 r w
sprawie instrukc] kan@lary] n€]. ]ed no itych rżecżowych $}każóW akt ólaż lnstrukqr W

sprawie organ żac] ]żaklesu dżiałania alchWóW żak]adowy.h. a bo do ńeńeńl!

6 Pańsbła dane nie będa przeb,vau ane W sposób zautomatyzowany, w tym n e będa podleqać proflówan U

7 PańsŃa dane osobo$rych ne będą przekazywa.e poża Europejsk] obsżar Gospódarcży {óbejńUjący Une EUrcpeJska
NoMegię Lechtenste n lsandę)

8 W zwiazku ż pżetwarzan€m Państwa danych osobóWych przyśłUgUją Pżńśiwu następujące prawa
a) prawo dostęp! do śWoch danyćh ólaż ótrżyńan. ]ćh kóp .

b) prawó do śprośtowańia (poplżWźń]a) śWoćh dżńyćh ośobowych
c) plawó do ógrań ćżeń ż przehłarzan ż danych osobow}ch
d) prawó do coln ęcia zgody Wdowo nym momence beż Wplywu na żgodność

z prawem plzetlvarzania którego dokonano na podstawe żgody prżed ]e] cofn ęciem
e) plawo Wniesenla skarg do Preżesa UrżędU oćhlony Dżnych osobouach

(u stawk 2. 00-193 W;lsżawa) W syiuacjj. gdy uzna Pan /Pan. że puehłarzanie danych osobow}ch narlsża p.żepisy
ogó neqo lożpożadżen a o ochlonie danych osobowych (RoDo)]

9 Pódźnie pżeź Pżńsh,a dańych osobowych Wyńika]acyćh ż Ust.wy o udostępń]an u ńfomac] o środowsk! ]ego ochronie
udza e spoleczeństwa W ochron e środowiska oraż ocen€ch oddza]rvan a na środowisko]esI oboważkowe Neprzekazańie
danych skltkować będże brakiem lealżac] cej!. o którym móWa W pUńkćie 3

']0 Dane Wnióśkod aWćóW żośta.a pżekaza.e pod miótom !b oĘa ń óń U plawń óńyń ń a pódśtżW ć p żepisow p 6Wa


