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lvlszczonóW, dn. 2o23-o2-o7

oBWlEszczENlE

źe tut. organ zakończył postępowanie dowodowe W Sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPv LindóW 2 zlokalizowanej na części dzialki
nr 157 w miejscowości LindóW, Gmina Mszczonów", powiat żyrardowski,

woj ewó dztw o m az ow i ec ki e.

stosownie do przepisu ań, 10 § 1 i ań, 81 Kpa organ prowadzący postępowanie,
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i Wydaniem decyzji,
umożliwić stronom postępowania Wypowiedzenie się co do zebranych dowodóW
i materiałóW oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek naleźytego
i Wyczerpującego informowania slron pżypominam, że Wspomniany przepis jest
jednocześnie Szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udżiału W każdym
stadium postępowania.

Wobec powyzszego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami całej
sprawy W siedzibie Urzędu l\4iejskiego W l\,4szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A)
W godzinach pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, czwańek W godzinach od 800 - 1600,
W środę W godzinach od 800 -,]700, a W piątek W godzinach od 800 1500 Jednocześnie
informuję, iz Strony postępowania mogą składac uwagi iWnioski na każdym etapie
postępowania Zmierzającego do Wydania decyzji admin istracyjnej,

tJ Is,IRZ

Kurek

otrzvmuia:

zgodnie z ań. 10 § 1, ań, 49 i ań, 81 Ustawy z dnia 14 czevca,1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz, U. 22022 r., poz.2000, ze zm.),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania,

,1. Pełnomocnik Firmy Energomix solar Farm 2 sp, z o,o,,
2, Strony postępowania zgodnie z ań.49 KPA,
3- ala. J.J.o7.o2.2o23 l.



Do wvwiesżenia na tablicv oqłoszeń:
1 Ulząd Mle]skl W lvlszczonowle - tab,lca ogłoszeń, B|P

'?l--Pełnomocnlh Firmy- z prośbą o Wywieszenie W miejscu rea]zacji inwestycji,
3, Sołtys sołectwa LjndóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłcszeń należy odesłać na adres:
Ulząd MiejskiW Msżcżonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
spEWę plowadzi Jolanla Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

oBoWtiEK lNFoRMACYJNY

(pieczęć i podpi§ Firmy, Urżęd!, sołec§va)

Napodstaweartl3ustli2RozpożądzeńiaPaańeńtUEUrópeiśkiegóiRady(UE)20]6/679z27kWetńa20]6rwsprawie
ochrony osóbfizycznych wżWiązku z pPetwarzan]em danych osobowych iw sprawie swobodnego pżeptywu lak ch danych oraż
uchyenia dyreklywy 95/46ME (Dz U.UE L,z20]6r Nr]19 s,]zezm) daiej: ,RoDo'informuję że.

1 Admnsiratorem Państwa danych osobowyci ]est Gmina lMszcżonów reprezeniowana puez Burmislża lMsżczonowa
(ad.es Pac Pilsudskego 1 95 320 lisżczonow e mai urzad m e]sk@ńsżżonow p|.le konlaklowy +48 46 858 28 40)

2 Adm]nstlator Wyżnacżył lnspektora ochlony Danych z kIórym mogą se Państwo koniaktować We Wsżystkich sp{awach
dotyeacy.h pżetwarżan a dańych óśobowych ża pośredniclwem adresu em. ] nspektor@cb24 p lub p]semn e na adles

3, Państvva dane osobowe bedą pĘelważane W ceu wydana decyżji o srodowskowych uwarunkowaniach zgodne z

4 Pódstawa prawna do przetwarżan a danych osobowych
a) żrl 6!s1 ] it ćRoDo
b) ustawa z dna 3 paźdżielń ka 2008 l o Udostepńlan! nformacji o środowsku jego ochrone udżiale

społeczeńsNv€ W ochron e środowska oraz oóenaóh oddzja]ylvań. nż ślódówisko.
ć) rożporzadźeneRadyMnstlów ż dn a ]0 Wrześn a 20]9 r wsprawe pĘedsięWzięć

ńógąćych żnźcżącó oddżałylvać na środowsko
d) 2rl 6 Usl ] lit ź RoDo (nż podśtawe żgódy)W plżypadku danych podanych

dobrowolnie
5 P.ńs§,a dane osobowe będa prżetwarzzne przeż ókreś 10 pe]ńych żt kż eńdażóWych

czac od ] siycznia roku następneqo po roku. W klorym nasiąpiło zakończenie sp6W (]] al)
ńa pódstawe Rożpórżądżen a Pleżesa Rady MinisilóW z dn a ]8 styczn a 2011 r W

splawe nśtrukćJ kańcearyj.e] jedno ly.h rżecżowych Wyk.zóW akt oraz nsilukc] W

sprawe organizac]r zaklesL dzż]an a żróh wóWżakładówyćh a bó dó meńeńtU

6 Państwa dane n e beda pęelwa rzane w sposób zaulomalyzowany Wlym nie będą pod egać pro' owan u

7 Pźńslwa dane ósobóWych ne będa prżekażywane poza Europe]sk obszal Gospodar.zy (obe]mu]acy Une Europe]ska
Nófueg ę Lećhleńslein śland e)

8 w zw ązku z przeŃażan em Pańsh,adańyóh óśóbowyćh p:zys]!gU]ą PańśhłU ńżśtępUiaće plżWż:
a) prawo dostepu do swo clr danych oraz otuyman a clr kopi
bl prawo do sprostowan a (popraw]an a) swo ch danych osobowych:
c) prawo do o9raniczenia pęetwarzanja danych osobowych
d) prawo dó cofn eca żgodyW dowólnym momenc]e beż Wpbau na żqodność

z praweń przebłażań ż. kló€9o dókońańó ńź podśtawe zgódy pżed ]e] ćoiń ec eń
e) prżwo ska€i do Prcżesa Uuedu ochrony Danych osobowych

(ul slawk 2 00 ]93 Warszawa) w sytuac] gdy użna Pan/Pan że p?elwa2an e danych ósobowych naluśża pżep sy
oqó|neqo rożporżadżen]a ó ochlon e da.ych osobowych (RoDo)

9 Pódane prżeż Pańślwa danych ósóbowych wynkalacych ż Uślawy ó Udoślępńanlu ńjorńac] ó ślódóWśkU jego ochron e
Udzż e społe@enstwa w ochron e srodoWska ólaz óćeńżćh oddżiaływan a na środowsko ]est obowiazkowe Niepżekażane
da.ych skulkować będze brakem rea zacjice u o klórym mow€ W punkce 3

]0 DaneWnioskodawcóWzostana pzekazane podm otom lub organom lprawn onym na podsIawie pżep sóW prała


