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Na podstawie ań. 49 Kodeksu Po§tępowanja Administracyjnego, W związku
z ań, 30 i ań. 33 ust. 1 olaz ań. 34 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o Udostępnianiu
informacji o środowi§ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Burmistlz Mszczonowa
informuje, iż:

1. Postępowanie W sprawie Wydania decyzji o środowi§kowych uwarunkowaniach
dla pżed§ięWzięcia polegającego na ,,Dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża 'Dębinyosuchowskie 2", położonego na terenie Wsi Dębiny osuchowskie,
W gminie lv|szczonóW, poszeżonego o część działki ff 2l'1,Ij. o powiezchnię 310 m'
oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj. do zędnej 156 m n,p,m.",
powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie - zostało Wszczęte W dnju 23
pażdziemi)ka 2o2o l.;

2. Przystąpiono do pżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wyżej
Wymienionego pęedsięWzięcia;

3. Postępowanie zostało Wszczęte na Wnio§ek lnwestora WW. pzedsięWzięcia;
4. organem właścŃym do Wydania decyzjijest Burmistlz Mszczonowa;
5, organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego

pzedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W Warszawie,
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego zażądu
Gospodarki Wodnej W Warszawie;

Jednocześnie informuję o:
1) możliwości zapoznania się z rapońem oddziaływania na środowisko WW,

pęedsięWzięcia, W Wersji elektronicznej W Biuletynie lnformacji Publicznej
na stronie: bip.mszczonow,pl, W zakładce ochrona środowiska - decyzje środowiskowe,
Dokumentacja W powyższej sprawie jest Wyłożona do Wglądu W Wydziale Gospodarki
Gminnej Uzędu Miej§kiego 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) możliwości składania uwag iwnioskóW w terminie 30 dni, ti. od dnia l8 lipca 2022 r.
do dnia 17sierpnia2022 r. Uwagi iWnioski można składaó:

> W formie pisemnej - Biuro podawcze Urzędu Miejskiego W [/lszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 1 lub pżesłaó pocźą na adres UEąd MiejskiW Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1. 96-320 l,łszczonóW|

> u§tnie do protokołu - W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie, Pl, Pił§udskiego ] , pok, Nr 5A, po Wcześniejszym Ustaleniu terminu;

> e-mailem na adresI urzad,m]eiski mszczonow p]

3) Uwagi iWnioski będą rozpatrzone przeż Burmistża Mszczonowa

fi,gr żń. Jóżef Kureh
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Do wVWieszenia na tablicv oqłoszeń (30 dni}

1. Ulząd MiejskiW l\.Iszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP, Iokalna prasa,
2. lnwestor prżedsięWzięcia - pro§zę o Wywieszenie na tab|icy ogłoszeń W miejscu

realizacji inwestycji,
3. sołtys sołectwa osuchóW, Dębiny osuchowskie - proszę o Wywieszenie na tablicy

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

W}^^/ieszono dnia

Zdjęto dnia

(p eczeć Uu edu/ nwestora/sołiyśa oraz daty potwlerdżaja.e WyłVieszenie
z podprseń óśobv upoważnione] )

Po żdjec u z tablicy ogłoszeń na eży odesłac na adres:
Użąd Miejsk W Mszczonow e Wydz. Gospodark Gminne]
P Piłsudskego 1,96 320 l\,4szczonóW

sprawę prowadzi J, Jackowska
tel. 046 858 28 33

OBOWĄZEK 1NFORMACYJNY

Napódstaweań 13lsi ] i2 RozpoPądżen a Palańeńiu Eu.ope]skjeqo Rady lUE)20]6/679z 27 kwietńia 20]6l Wśprawe
ochrony osóbizyózńyćh WżWiążkU ż przetlvarżaniem danych óśóbowych W śplawe swobodnego przep\ry! lak ch danyćh olaz
Uchyenia dyrektwly 95/46/WE (Dz U UE L ż20]6r Nr ]]9 sl zeżm) dae] ,RoDo'ńiómu]e źe

1 Adm n stBtorem Państwź danych ósobowych ]esi Gmina Mszczonów reprezentóWana prżeż Burmistża lMszcżonowa
(adres P ac Piłsudskiego 1 96 320 l/szczónóW e mai urżąd m e]ski@mszczonow p]. te konlaktow} +48 46 858 28
40)

2 Adń n strator Wyżnaczyl nspekloE ochrony Danych ż kiórym moga się Panstwo konlaktowac We Wśżystkch sprawach
dotycząóych przehłarżan a danych osobowych za poś€dńćtweń adlesu emal nspektor@cb24p Ub pśeńnie ńa
adres Adńlńiśtratóra

3 Państwa dżne osóbówe będa p.żenłarżane w ce! Wydana decyzj] o śródowskowych uwarunkowan ach zgodńe ż

4 Podslawa prawna do pu elwarzań!. dźnych osobowych
a) ań6Ust 1l cRooo
b) Ustawa z dnia 3 paźdżem!k.2008 r o Udostępn an u Ńórńacji ó śródowsk! j€go ochrone udzae

spoteczeńsbła W ochlońie śródowska olaż ocenach oddż a\ryan a na śródóWśkó
c) rozpóźadżen e Rady Minislrow zdnia]OWrześńa20']9r Wsprawe pĘedsewzec

moqących zńaćząco oddżja\wać na srodowsko
dl an 6 usl 1 l a RoDo (ńa podstawie żqody) W plżyp6dku danych podanyclr

dobrowo n e
5 Państwa dane osobowe będą pzelwarzańe pżez okles ]0 pełnych lat ka endarżowycń

rcżac od ] ślycżni. roku naslępnego po r.ku W którym naslapłó żakończenie spraw (11 al)
na pódśtawe Rozpouadzen a Prezesa Rżdy i/ ń śtróWż dnia ]8 stycun a 201] r W

spiawe |śtrukc] kance ary]ne].]edno iiych ueózóW}ch WykażóW akl oraz nstrukc] W

splawe orqan żacji żakresu dż a]ania archiwÓW zak]adowych a bo do mementu
ćóińięc a żaody

6 pźńslwa dane n e beda pzetvvarżane w sposob żautóńalyzówańy wtyń n e beda pod egać prof owan u

7 Pżńslwa dane osobowych nie będa prżekażywańe poża EUrópe]śk obśżar Góśpodarcży (ob€jmu]acy Unię E!ropejska
Nofueg ę Lechtensleln sand]ę)

8 w związkU z plzetMalzan eń PańsIWa danych osobo*yclr. prżysluglja Panstwu naśleóUiące plawa
a) prawo dostepu do swoich danyclr oGz óllzyńan a ch kop
b) plawo do sprostowan a (poprawian a)swóióh dańyćh óśobowych
c) plawó dó ó96ń cźe. a prżetwarżania danych osobo!ryclr.
d) p,awo do coin eca zgodyW dowo]nyń ńóńencie beżWpiylu na żqodność

z plaweń prżetwarżana. kiórego dokonano nż pódstawe zgódy prżed]e].ofn ęclem
e) prawo wn eśenia ska,! do P@żesa UuędU oóhróńy Danych osobowych

(u siawk 2 00193 Wa]§zaw.) Wśyluać] gdy użn. Pan/Pan że ptzelwarzanE danych osobówyćh ńaruśżź
pżep śy 09ólneoo różporzadżen a o ochron e danych ośóbóWyćh (RoDo)l

9 Podane pzez PańśtWż da.ych osóbowych Wyn kajacych z lstawy o UdóśtępńańU nfórmac] o środowsku ]eqo
ochron e udziale spo]eczeńShła W ochrone środowska olaż ocenach oddzalylvania na srodowskó leśt óboważkóWe
Ń eprzekżzań e da.yćh skutkować bedżie brakiem rea izac] ce]U ó któryń mowa W punkce 3

10 Dane Wn oskodaWcóW zóslańa pżekażane podmiotom lub orqanom lprawó]ónyń.a pódśtawe przepi9ow prawa


