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lV]szczonóW, dn. 2022-12-06

oBWlEsZczENlE
Na podstawie ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.\,w związku z ań, 30 iań, 33 ust,
1 olaz ań, 34 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa W ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2022l., poz. 1029, ze zm. ), Burmistrz
Mszczonowa informuje, iż:

1, Postępowanie W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięWZięcia polegającego na,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej
o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach
o nr ewid. 'l95, 'l96 w obrębie Wymysłów W Gminie Mszczonów", powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie - zostało Wszczęte W dniu 10 Września
2021 l -:

2, Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddział}avania na środowisko Wyżej
Wymienionego przedsięWzięcia;

3, Postępowanie zostało Wszczęte na Wniosek Prezesa Firmy PRo VENTO ENERG|A
Sp, z o,o,, ul Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz,

4, organem Właściwym do Wydania decyzjijest Burmistrz lv]Szczonowa;
5, organem Właściwym do dokonania Uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego

przedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie,

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

przedsięWzięcia, W Wersji elektronicznej W Biuletynie lnformacji Publicznej
na stronie: bip,mszczonow.pl. W zakładce ochrona środowiska - decyzje
środowiskowe. Dokumentacia W powyższej sprawie jest Wyłożona do WgIądu
W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A W dniach poniedziałek, Morek, czwartek
W godzinach od 800 do 1600, w środę od 800 do 1700 i piątek od 800 - 1500.

2) możliwości składania uwag i WnioskóW W terminie 30 dni, ti. od dnia 27
gludfia 2022 r. do dnia 25 słycznia 2023 r, Uwagi iWnioski można składać:

> W formie pisemnej - Biuro podawcze Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 1 lub przesłać pocźą na adres Urząd Miejski w Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego 'l, 96-320 lvlszczonów;

> ustnie do protokotu - W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 , pok, Nr 5A, po, Wcześniejszym ustaleniu
terminu;

> e-mailem na adres: urzad.mieiski@mszczonow.pl
3) Uwagi iWnioski będą rozpatrzone pzez Burmistrza Mszczonowa
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1, Ulząd N/iejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP, lokalna prasa,
2, lnwestor pzedsięWzięcia - proszę o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W miejscu

realizacji inwestycji,
3, sołtys sołectwa WymysłóW - proszę o W}^łieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
4. Na. J.J. 06.12.2022f.

W}avieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęclu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres]
Urząd Mie]sk w lMszczonowie, Wydż Gospodarki Gm nnej
P. Pi]sudskego 1, 96 320 |V]szczonóW

sprawę prowadżi J. Jackowska
tel, 046 858 28 33
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