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MszczonóW. dn. 2022-06-30

oBWlESzczENlE
Na podstawie ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku

z ań, 30 i art. 33 ust, 'l oraz ań.34 ustawy z dnia 3 pażdziern|ka 2oo8 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2022 l., poz. 1029), Burmistlz Mszczonowa
informUje, iż:

1, Postępowanie W sprawie Wydania decyzji o ś.odowiskowych uwarunkowaniach
dla prżedsięWzjęcia polegającego na,,Budowie zespołu agroturystycznego
związanego z prowadzoną winnicą z produkcją win wraz z toważyszącą
infrastrukturą na dz. nr ew. 143 i 149, j. ew. 143802_5-Mszczonów - obszar
wiejski, obr. ew. 0016 - Dwórzno, na działkach oznaczonych nr ew. 143 i 149,
położonych przy ulicy spokoinei W miejscowości Dwórzno, gmina Mszczonów",
powiat zyraldowski, Województwo mazowieckie - zostało Wszczęte W dn]u 18 marca
2a21 r ;

2, Przystąpiono do prżeplowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wyżej
Wymienionego przedsięWzjęcia;

3, Postępowan]e zostało W§zczęte na Wniosek lnwestola - Gospodarctwo Rolne DWórzno;
4, organem Właściwynr do Wydania decyzji]est Burrnistlz Mszczonowa;
5 organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW rea izacj] planowanego

przedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowjska W Warszawie,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polsk]e, Dyrektor zalządu zlewnl W Łowiczu,
natomiast opinię sanitarną Wydał Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny
W Żyrardowie,

Jednocześnie informuię o:
1) możliwości zapoznania się z rapońem oddzialywania na środowisko WW,

przedsięWzięcia, W We§ji elektronicznej W Biuletynie lnformacji Publicznej
na stronie: bip.mszczonow,pl, W zakładce ochrona środowiska - decyzje środowiskowe,
Dokumentacja W powyźszej sprawie jest Wyłożona do Wglądu W Wydziale Gospodarki
Gminnej Użędu l/iejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A W dniach
poniedziałek, Morek, czwańek W godzinach od 800 do ,1600, W środę od 800 do 1700

i piątek od 800 - 1500.

2) moźliwości składanja uwag iWnioskóW W terminie 30 dni, ti. od dnia 18 lipca2022l.
do dnia 17 sierpnia 2022 r, Uwagi iWnioski można składać|

> W formie pi§emnej - Biuro podawcze Użędu i/iejskiego W lvlszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1 lub przesłaó pocztą na adres Użąd Miejski W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW|

> ustnie do protokołu - W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu Miejskiego
W lvl§zczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 , pok, Nr 5A, po Wcześniejszym ustaleniu terminu;

> e-mailem na adresI Urzad,mieiski@mszczonoW.ol
3) Uwagi iWnioski będąrozpatżone pęez Burmistża Mszczonowa,
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1, Ulząd MiejskiW Mszczonowie -tablica ogłoszeń, BlP, lokalna prasa,
2, lnwestor pzedsięWzięcia - proszę o w}Ńiószenie na tablicy ogłoszeń W miejscu

realizacji inWe§tycji,
3, sołtys sołectwa zbiroźa - proszę o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4- Na. J,J. 30.06.2022 l.

Do WvWieszenia na licv oołoszeń (30 dni):

Zdjęto dnia

(pĘćzęć Uźęd!/ nwestora/sołlysa - óńz daty potvvierdżające WyWleszeńie
z podp6eń ósoby upow€żnione] )

]3usl ] 2 Rozp.2ądzeńia Pad.mćnlu Europe]ske9o Rady(UE]20r6/679ż27kWelna20]6.Wspraweoclrronyośob
fzycż[y.t W zWązk! z D.zefuazań eń dańy.h.sobotrlch WSpraflesLvób.die!óprzep\łJllakctdany.h.rażlchyeliady

PańSnła oańy.h .sobowy.lr ]est Gm na Mszczonów replezćnlowana pże7 Burmislza Mśzćzóńówa (adr€s PLa.
Płsldskeao ] 96 32o i/]sż.zonów e ma Urżąd me]sk @mszcż.now p te kóntaktóWy i4a 4§ 953 r3 4c]

2 AdmnEtrator !ryzna.zy] lnspellóle o.]r.cly Dany.h 7 klÓryń ńó9ą ś:ę Państwo kontaklowa. We łsżysikćh spraweclr dolycżący.h
prżelwalzan a danych o§obotrlDh za poŚ€dijclwem adles! emai iśpeklól@.bi24 p tbpsemnenaadresAdńnś11,1.1:

3 PańsfuadaneosobowebędąplżelalzaneW.eui1danjedećyż]óŚlódow]sko|rycilwarlnkołan..lrz!.dńeżVr]ósk€m
4 P.dslawa prawnado plżelwalzana danyclr osobowyclr:

aJ an6Uś] l.RoDo
b] usiałażdna3paŹdz€mka2OD3l óJdóślępnan! nformac] oŚrodowsku jes. ó.hror,e udza e społeczeńsria ł ochloi e

ślódóWska.raż ocenaclr oddż aływan a na środowsko
.) różporżądzen e Rady M nĆtfuW żdnalOWrzeŚna2019r Wśplawe DlżćdsęWzę.

moqącyclr zn!.ząći .ddzjałylvaó na śrcd.W,sko
d) ań 6 lsl l jl a RoDo (na podslawe żg.dy) W plżypadku danyćh podany.h

5 Panslwadaneosobo{ebedąp,zelważaneplżezokres]Opełnyclr al ka endarżóWyćlr

cząc od ] śly-n a l.ku nastepnego po rok! łklĆ ńnaslapłozakończenespraw(]1iał
na podslawe Różpólządżen a Prezesa Rady M r stów z dń a ]3 s

splaw,eoQanzac] z.kes! dżałana ar.lr !ółzakładowy.h abodo m€ńenlu

6 panslwa daieije lręda przeMarzanewspo§ób zaulóńźlyzówany wlym nebą]ą podegaćprcfowań tr

osób.Wych ne będa przekazywańe póża Eulope]sk obszar cospodarczy (oberiltrrą.y rrnę EllopeFka N.fuegę
L ć.lrlensl€ i I sandĘJ

3 WzWążkU z p.żelwarżanlem Państta dany.h.sóbóWy.\ plzy q!]ąPańsivunaslępu]ą.eprawJ
a) praaodostępu do§łó.h da.yćlr oraz.llżymana clr k.p
b] orawo do sproslowaiia lDóplawana) sw..h dany.lr os.bowyclr
c) praw. do ogr.i ćż€n a plzelwalzana danych.sobowy.h
dj órawo dó.oln eca zgody4 dowolnym mońeń.e beż Wp\uU na żqo,1noŚi

kicrcqó dói.naio na podsIaw e zgody przed E]cofn]eceń
e] preł. ska.q] d. Pleześa Urzędu oclrony Danyclr

(u siawk 2 00193 WaGzaW4 4sylua.j gdyUzraPanlPai że.fzelwarzai e danych osoboilc]r nalśża plżepsy 0qóneqo
lózpólządZen a . ..lrron . danyclr osobowyćh ]RoDo)

9 Podan€ przeż Pańslwa daiy.lr osobo$!.lr Wynka]ąćy.h ż Uslawy c Jdoslepnan! nfoma.] o srod.Wsku ]e§ó ó.hlońe. tdzae
soołe-enślwa W oćlrl.n e środolvska.Ez oceiach óddzałyva[ a ia środowsto ]est obowążkowe N eprżekażar,e daiy.lr skulkowac
b€dż e blak eń.ea ża.] ce U o klorym mowa W plnkće 3

]0 Dane Wn ośkodaw.óW zostaną przekazane pódm olom UborqaromUprawnonyrriapódslaweprzepso prawa

W}l/t/ieszono dnia

Pó zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adre6:
Urząd MiejskiW fu]szczonowie Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

sprawę prowadzi J, Jackow§ka
te], 046 858 28 33


