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lV]sżczonóW, dn - 2022-06-30

Na podstawię art. 49 Kodeksu Postępowania Adminisłacyjnego, W związku
z art. 30 i ań, 33 ust, 1 oraz ań, 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Burmi§tz lv]szczonowa
informuje, jż:

1, Postępowanie W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach
dla pżedsięWzięcia polegającego na 'Dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża 'Dębinyosuchowskie 1", połoźonego na terenie Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie MszczonóW,
po§zeżonego o część działki nr,1/1 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła
Wody, tj. do lzędnej 156 m n.p.m,", powiat żyrardowski, WojewódżWo mazowieckie -
zostało Wszczęte W dniu 23 października 2020 r,;

2, Przystąpiono do pęeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wyżej
Wymienione9o przedsięWzięcia;

3, Postępowanie zostało Wszczęte na Wniosek lnwestora WW. przedsięWzięcia;
4, organem Właściwym do Wydania decyzji jest Burmistz lMszczonowa;
5, organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego

przedsięWzięcia jest Regionalny DyreKor ochrony srodowiska W Warszawie,
oraz Państwowe Go§podarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zażądu
Gospodarki Wodnej W WarszaWie;

Jednocześnie informuię o:
1) możliwości zapoznania się z rapońem oddziaływania na środowisko WW.

p.zedsięWzięcia, W Wersji elektronicznej W Biuletynie lnformacji Publicznej
na stronie: bip.mszczonow.pl, W zakładce ochrona środowiska - decyzje środowiskowe,
Dokumentacja W powyższej §prawie jest Wyłoźona do Wglądu W Wydziale Gospodarkj
Gminnej Użędu Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A W dniach
poniedziałek, Morek, czwańek W godzinach od 800 do 1600, W środę od 80o do 1700

i piątek od 80o - 1500.

2) moźliwości składania uwag iWnioskóWw terminie 30 dni, tj. od dnia 18 lipca 2022l.
do dnia 17 sierpnia 2022 r. Uwagi iWnioski można składać:

> W formie pisemnej - Biuro podawcze Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1 lub pzesłać pocztą na adres Użąd l\,łiejski W M§zczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW;

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

> e-mailem na adres: urzad.mieiski@mszczonowDl
3) Uwagi iWnioski będą rozpatrzone pżez Burmistrża lvlszczonowa.



1, Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP, |oka|na prasa,
2, lnwestor pżedsięWzięcia - proszę o W)4/vieszenie na tablicy ogłoszeń W miejscu

realizacji inwestycji,
3, softys sołectwa osuchóW, Dębiny osuchowskie - proszę o vvywieszenie na tablicy

ogłoszeń W sołectwie;
4. Na. J.J. 30.06.2022l.

Wylvieszono dnia

Zdjęto dnia

(p ecżeć U2ędu/ nwestora/sołlysa oraz daty pobłieldża]aće WyWieśzenE
z pódp]śem ósoby Upoważnione] )

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adresj
Ulząd lvliejskiW Mszczonowie, Wydz Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 N/lszczonóW

sprawę prowadzi J Jackowska
te. 046 858 28 33

oBoWlĄzEK lNFoRIMACYJNY

Na podslawie ań. 13 ust. 1 i2 Rozpo)ządzenia Panameniu Eurcpejsk ego iRady (UE) 2016/679 ż 27 kwietnia 2016 . W spEwie
ochrony osób liżyenych W eiązku z puehvaźan]em danych osobowych iw splawie swobodnego pĘepb1//u takich danyc]r olaż
Uchylenia dyrektył1 95/46^ĄE (Dż, U, UE, L, z 2016 r, Nr 1 1 9 s,1 ze zm,) - dalej: ,,Rooo' ]nionnuję, że:

] Admin stralo.em PańsŃa danych osobowych ]est Gmina Mszcżonów reprezenlowańż przez 6Urńiśtża Mśzczóńówa
(adres: Pżć PłśUdskiego ] 96 320 lMszcżonów e mai urząd m e]ski@msżczonow p te kontaktowy +48 46 858 28
40)

2 Adm n strator Wyżnaczył ńspeklóra ochróńy Danych ż klórym moga się Państlvo ko aktowac we Wsżyslklch sprawach
doly.zacych prżehvażan a danych osobowych za póśćdńćtweń adlesu eńaI nspektól@cbi24 p ub pisem.je na
adles AdńlńLśtrató6

3 Pźńślwa dańe ośobówe będa plżetwalżane W ceu Wydana decyz]] o środowskowych uwarunkowanach zgodne z

4 Podstawa plawna do pżelwarzania danych osobowych
a) an6ust 1t cRoDo
b) Ustawa ż dnia 3 paźdzernika 2008 r o Udostępn an u nformacji o środowsk! jego ochrone ldz2e

śpóleózeńśMa W ochlonie środow]ska olaz ocenach oddżiaływ.nia na środowsko
ó] lózpóżadzeńie Rady M n śłóW ż dnia 10 Wrżeśnia 20]9 r W sprawie przeds ęWz ęc

mogących znacząco óddżlalywżĆ ńa Śródowśko
d) aat 6 lst '] t a RoDo (na podsiawie zgody)W przypadku d€nyclr podanyclr

dobrówo ń e
5 Państ]ła dańe óśóbóWe bedą prżetw2rżane pżeż okres']0 pe]nych .t ka endazowy.h

]i@ącodlslyenarckUnżśtępnegopóróku.WktólymnaśtąplłozakońQeneśplaw1']1at)
na podstawe Rożporządżen a PEzes2 Rady ]!l]ń]śtróW z dń ż 18 śtyżń a 20] ] l W

sprawe instrukcjikance ary]ne] ]ednoltych rze@owyćh wykżzow akt oEż nślrukóJj W

sprawe organiżac] izakresu dz€lan a arch Wówżakladowych abodomemeniu

6 Pansbła dane n e będa prżelwarzane W sposób zautóńatyżowany Wiym ne będa pód egżc profjowanlu
7 Pańshva dane osobowych n e będa przekazywane poza EUrope]sk obsz€r Gospodar.ży lobe]mU]ący Un e Europe]ską

NoMegię Lechte|steI j s]and e).
8 WżWążkU ż pźetwarżan em Pańśnva danych osobowych przysłlgu]a Pańslwu nastepu]ace prawa

a) prawo dostęp! do swo clr danych oraz otżymżnia clr kopi
b) prawo do sprostowania (poprawan a)swo ch danych osobouĄ/ch
ó) plawó dó ógrań ćżeń a pżelwarzań a danych ośobowych
d) prawo do cofn ęcia zqodyWdowo nym momenc]e bezwp]ywu na zgodnósć

ż prawem prżetwarzania. którego dokonano n. podslawie zqody przed ]e] colnięciem;
e) p6wo Wn eśeńia śkalg do Preżesa Urżedu ochrony Danych osobowch

(u stawk 2 00193 WaFzawa) WsńUać] gdy Użńż Pań]Pań ze plzelwalzaó e dańych osobówych ńaluszż
pruep sy o!ólnego rozporządżena o ochron e danych osobowych (RoDo);

9 Pódan e plzez Państwa da.ych ośóbowy.h Wyn kajacych z Ustawy o udostępnan! niormac] o środowsku jego
ochron e udżiale spo]eczeńśhła W óóhloń e śródowśka ólaż ocenach oddzałylvania na środoWsko iest obowazkowe
N eprzekazan e danych skutkować będżie brakiem rea ]żać] ce]U októryńfrowawpUńkće3

]0 Dane Wn oskodawców zoslana pĘekazane podmiotom lub organom lprawnionym n2 podstżWe przepsóW plawa

Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (30 dni):


