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oBWlESzczENlE

Burmistrz Mszczonowa na podstawie ań, 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 l.
poz. 1029, ze zm.\, zawiadamia, że W dniu 08 marca 2023 l. na Wniosek Pana
Wiesława Gowina - Gospodarstwo Rolne Dwórzno, ul. Komorowska 13, Pęcice Małe,
05-806 KomoróW, Wydana została decyĄa znak G.622o-o7.2o21.JJ odmawiająca
ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną winnicą
z produkcją Win wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr eW. ,l43 i l49, !. ew,
143802_5-Mszczonów - obszar wieiski, obr, ew. 0016 - Dwórzno, na działkach
oznaczonych nr eW. 143 i 149, położonych przy ulicy spokojnej W miejscowości
DWórzno, gmina Mszczonów", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie.

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, źe istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej użędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj. W dniach poniedziałek, Morek, czwańek W godz. od 800 -1600, W środę W godz. od
800 -1700, a W piątek w godz. od 800 -1500.

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW. przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości pżez zamieszczenie
W pubIicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W l\łszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W sołectwie Zbiroża - Dwórzno,

BUR.MlsTRz

n?r inż. Józef F,ułek

otrzvmuia:
1. Pan Wiesław Gowin - Gospodarstwo Rolne Dwórzno,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. a/a, J.J,08,03.2023 r-
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oBWlESzczENlE

Burmislrz Mszczonowa na podstawie ań, 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 l.
poz. 1029, ze zm.\, zawiadamia, że W dniu 08 marca 2023 f. na Wniosek Pana
Wiesława Gowina - Gospodarstwo Rolne Dwórzno, ul. Komorowska 13, Pęcice Małe,
05-806 KomoróW, Wydana została decy4a znak G.6220,07 .2o21.JJ odmawia.iąca
ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną winnicą
z produkcją Win wraz z towafzyszącą infrastrukturą na dz. nr eW. ,l43 i l49, i, eW.
143802_5-Mszczonów - obszar wieiski, obr, eW. 00'l6 - Dwórzno, na działkach
oznaczonych nr eW. 143 i 149, położonych przy ulicy spokojnej W miejscowości
DWórzno, gmina Mszczonów", powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

zawjadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, źe istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej użędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj. W dniach poniedziałek, Morek, czwańek W godz. od 800 -1600, W środę W godz. od
800 -1700, a w piątek w godz. od 800 -1500.

Niniejsza informacja oraz treśó decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW- przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości pżez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji PUblicznej
Urzędu Miejskiego W lvlszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W sołectwie Zbiroża - Dwórzno,
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dgr irż. Józef Et:łek

otrzvmuia:
1. Pan Wiesław Gowin - Gospodarstwo Rolne Dwórzno,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. a/a. J.J,08,03.2023 r-



Do wvwieszenia na oołoszeń l14 dni):

1, Ulząd lvliejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pan Wiesław Gowin , z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, Pan lvlichał chojecki - sołtys sołectwa zbiroża, Dwó"zno (z prośbą o Wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w sołectwie);

Wywieszono dnia

(pieczęć lnwestora, Użędu, sołlysa)

Zdjęto dnia

Po żdjęcu zlablicy óq]ośżeń naeży odesłżć na ad€s
Urżad MejskiW i,4sz@ónow e Wydz Gospodark Gń.ne]
P PiłśUdskego 1 96 320 liszćżóńóW

sprawę prowadż Jo anta Jackowska
te 046 - 858 28 33

OBOW|ĄZEK lNFORMACYJNY

Na podslawie ań '] 3 Usl ] 2 Rozpouądzeń a Palamentu Europejsk ego Rady(UE)20161679z27kWetnż2016l Wsprawe
ochro.y osób lzycznych wżWażku ż przetwarzanień danych osobowych Wsprawe swóbodne!o pżeplylvu lakich dańych óraż
Ućhyen a dyrekty$ry 95/46/WE (Dż U UE L ż 2016 r Nr']19 ś'] żeżm) dale]: RoDo' ńforńlje że

1 Adm n stratoreń Państwa danych osobowych ]est Gmina Msżczonów repreżeńtowana prżeż Burmistża Msżczońowa
(adles Plac Piłsudsklego ] 96_320 N'lsżcżonów emal urząd ń€]sk @mszcżon oW p te kontaklóWy: +48 46 858 28

2 Adm. strator wyźnaczyl nspekloE ochróny Danych, z którym moga se Państwó kontaktować we Wszystkćh sprawach
dotyczących przehłalźan a danych osobóWyćh źa pośredncIwem adreśU eńa nspektor@cb24p Ub pseńnle na
adres Administra1o@

3 Pańslwa dane osobowe bedą pżelŃarzane w ceu wydżnla decyż] o ś.odowjskow}ćh Uwalunkowan]ach zqodne z

4 Podstawa pr€Wna do przetwarżan a da.ych osobówych
a] ad 6 usl ] 11 ć RoDo
b] Ustawa z dna 3 paźdżernka 2008 r o Udóśtepńian! nformac] o środóWśk! Fqo ochrone. ldzae

śpo]e.żeńsbła Wochron e ślodóWśka oraz ocenach oddżialywania na środoWsko
ó) lo2porżądzen e Rady M] n śtów ż dn a ]0 Września 20]9 r W sprawie pzeds ęwz ęć

ńogąćych żnaeąco oddzaływ6Ć ńa Ślódowsko
d) an 6 Usl ] lit ż RoDo (na podslaw e zgódy)W prżypadku danyclr podańych

dobrowo]nje
5 Pańśhła dane osobowe będa przetwżrzżne prżeż okres ]0 pe]nych żt ka eńdarżowych

cząc od ] styćżń]a lokU nastepnego po roku. W klólym nastap]ło zakończenie śpńw (]] at)

na podslawie Rożpórżadżen a Prezesa Rady ful ń śtóW ż dnia']8 slyczn € 2011 r W

sprawie insilukcjikanceary]ńei ]ednóltych rzeczo!!rych ltykazóW akt oraż nstrukc] W

sprawie ól9ańiżac] iżakresu dzalan a alćh wówżakładowych abodomeńeńtu
coln ęca zgódy

6 pańsbła dane n e będą prżetwarżane w sposob zautońalyżowany wtym n e będą pod egać profiosaniu
7 Państvva dane osobo$rych ń e będa plżekazwvane poza EUrópe]śk obsżar Gospodarcży (obe]mUiący Ui e Eu.ope]ska

Nofuegię Liechtenste n lśżńdlę)
8 Wżważk! z pPeNvazanjem Pżńśtwa danych osobowyclr. prżysłUg!]a Pźńslwu następu]ace prawa

a) prżwo dosIępu do swoch danyclr 06ż ólrżyman a ch kopi
b) prawó do śpróslowan a (poprawian a)swóich danych osoboslchi
c) praWo do oglańicżenia przetwarzania danych óśobowychi
d) prawo dó ćói. eca żqody W dowolnym mońeńćie beżWpbv! na 29odnośc

z prawem przebłażżń ż którego dokonano na podslawie zgody pżed jejcofn ecem
e) prawo Wniesen a skalg do Preżesa Urzedu ochrony Danych osobówych

lU slawki 2 00193 WaFzawa) Wśyluac] qdy Uzna Pan/Pań. że pżelwarzan e danych osobowyćh ńaruśża
przepisy ó9Ó neoo różporządżenia o oclllóń e danych osobo!łych lRoDo)

9 Podanie pżez Pańsbłz dańyćh ośóbowych Wynika]aćyćh z Uśtawy o udosiepnianiu iniormaój] o śródowsku ]eqo
oćhlonie udziale społeczeńśhła W ochlon e środoWska oraz óćeńach oddż ałWVan a na srodow śko jeśt obow ażkóWe
Nieprzekazań e da.ych skutkować będze blakem lea zac]ice u, o kloryń ńowa W punkce 3

1o Dane Wn oskodawców żosla.a p żekaża ne podń oióm Ub orqanom uprawnionyń ńa pódśtawe przepisow prawa
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MszczonóW, dn. 08.03,2023 r

Na podstawie ań, 104 ustawy z d,nia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz- U- z 2022 r-, paz- 2000, ze zm-), w związku
z ań 75 ust 1 pkt 4 i ań. 80 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ, U,
z 2022 r-, poz- 1029, ze zm-), a także § 3 ust, 1 pkt 52 lit a Rozporządzenia Rady
l\,4inistróW z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących Znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz- u- z 2019 r,, poz, 1839, ze zm.), po rozpatrzeniu
Wniosku z dnia 16 marca 2021 r, (uzupełniony W dniu 25 malca 2021 l_), złożony
przez Pana Wiesława Gowina - Gospodarstwo Rolne Dwórzno, Ul, Komorowska 13,
Pęcice Małe, 05-806 KomoróW, W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWZięcia polegającego na,,Budowie zespołu
agroturystycznego związanego z prowadzoną Winnicą z produkcją Win Wraz
z lowafzyszącą infrastrukturą na dz, nr ew. 'l43 i 149, j. eW, 143802_5-
Mszczonów - obszar Wiejski, obr. ew. 0016 - Dwórzno, na działkach
oznaczonych nr eW. 143 i 149, położonych przy ulicy spokoinej W mierscowości
DWórzno, gmina MszczonóW", powiat zyrardowski, Województwo mazowieckie,

odmaWiam

UzAsADNlENlE

Pan WieSłaW Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno, ul, Komorowska 13,
Pęcice l\i]ałe, 05-806 KomoróW, Złożył W dniu 18 marca 2021 r, (UzUpełniony W dniu
25 marca 2021 r,) Wniosek W przedmiocie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie zespołu
agroturystycznego związanego z prowadzoną Winnicą z produkcją Win Wraz
z Iowalzyszącą infrastrukturą na dz, nr eW, 143 i 149, )_ eW, 143802_5 MszczonóW -
obszar Wiejski, obr, eW, 0016 Dwórzno, na działkach oznaczonych nr eW, 143
i 149, położonych przy Ulicy spokojnej W miejscowości Dwórzno, gmina lv]szczonóW",
powiat źyrardowski, Województwo mazowieckie.

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie zespolu dwóch
budynkóW agroturystycznych związanych z prowadzoną Winnicą i produkcją Win,
Wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych W miejscowości Dwórzno, gmina
MszczonóW, przy ulicy spokojnej, na działkach nr eW. 143 i ,149, o łącznej
powierzchni działek 10700 m2, (1,07 ha), z czego powierzchnia inwestycji będzie
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DEcYzJA

określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięWzięcia polegającego na
,,BudoWie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną winnicą
z produkcją Win Wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr eW. 143 i 149, i-
eW. 143802_5-Mszczonów - obszar wieiski, obr. ew. 0016 - Dwórzno, na
działkach oznaczonych nr eW. 143 i 149, polożonych przy ulicy spokojne.i
W miejscowości Dwórzno, gmina MszczonóW", powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie,



Wynosić 7 060 m2 (0,706 ha), W tym 1820 m2 - powierzchnia Zabudowy budynkami,
2Ó4o m2 - powierzchnia utwardzeń, dojść, dojazdóW i parkingóW, 2300 m' -
powierzchnia pozostałych terenóW zmienionych przez inwestycję,

Dla działek o nr eW, ,143 i 149, obręb Dwórzno, gmina MszczonóW, brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Na części działki nr 149
położonej W miejscowości DWórZno Występuje zabytek archeologiczny nr a34l62-62.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie W granicach Bolimowsko-
Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki obszaru chronionego Krajobrazu, dla
którego obowiązuje Rozpolządzenie Nr 2'l Wojewody Mazowieckiego z dnia 25
sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki
obszaru chronionego Krajobrazu (Dz, Urz, Woj, Maz. z 2006 r. Nr 178 poz. 6936,
ze zm., zwanego dalej ,,Rozporządzeniem Nr 21"),

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy pżedsięWzięó
Wymienionych W § 3 ust, 1 pkt 52 lit. a Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10
Wześnia 2019 r, W sprawie przedsięWzięó mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz, U. z2019 r., poz. 1839, ze zm-):

> 52) ośrodki Wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami
mieszkaniowymi, terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi
i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, o których mowa
W rozpolządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r, W sprawie ewidencji gruntóW i budynkóW (Dz. u. z 20'19 r- poz-

393), Wraz z lowazyszącą im infrastrukturą, o powieżchni zabudowy nie
mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
W ań. 6 ust. '1 pkt 1-5, 8 i 9 ustalvy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust.
1 pkt 1-3 tej ustawy.

Działając zgodnie z ań, 64 ust, 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 pażdzlernika 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U- z 2022
l., poz. 1029, ze zm,), Bulmistrz Mszczonowa Wystąpił do olganóW ochrony
środowiska o opinię W sprawie obowiąZku przeprowadzenia oceny oddziaływania
WW, przedsięWzięcia na środowisko iW przypadku stwierdzenia takiego obowiązku
o określenie Zakresu rapońu o jego oddziaływaniu na środowisko Regionalny
Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie Wyraził opinie - pismo znak: Woos-
1.4220,512.2021.Asr.2 z dnia 13 sierpnia 2021 l., że d|a realizacji WW-

przedsięWzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
ślodowisko, Państwowy PoWiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie Wyraził opinię,
że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby nakładać obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - opinia sanitarna Z uwagami
nr zNs.471,1,13.2021.34 z dnia 15 kwietnia 2021 r. (daIa WplyWU do tut- Urzędu -
19.04.2021 r,). Dyrektor zarządu Z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 5, 99 400
Łowicz, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania WW,

przedsięWzięcia na środowisko i Wskazał na konieczność uwzg ędnienja W decyz]i o
środowiskowych uwarunkowaniach określonych WarunkóW iWyma9ań - opinia znak:
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wA.ZzŚ.5.435.1.135.202'l.KP z dnia 27 grudnia 2o21 r. (data Wpływu do Użędu -
24 .o1 .2022 r .) .

[/]ając na uwadze WW, opinie oraz po pzeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej
uwarunkowania przedstawione W ań, 63 ust, ,1 ustawy,,ooś" - analizy dostarczonych
WraZ Z Wnioskiem materiałóW, Burmjstrz L4szczonowa postanowił nałożyć ńa
lnwestora obowiąZek przeprowadZenia oceny oddział!,vr'ania przedsięWzięcia na
środowisko isporządzenia rapońu - postanowienie Znak G.6220.7.2021-JJ zdnia26
stycznia 2022 r, W treści postanowienia podkreślono, iż teren planowanej inwestycji
położony jest W granicach Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki
obszaru chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują Zapisy Rozporządzenia
Nr 21 Wojewody l\4azowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. W §p.awie Bolimowsko -
RadziejoWickiego z doliną środkowej Rawki obszaru chronionego Krajobrazu
(Dz. Ulz, Woj. l\.4az, z 2006 l. Nr 178 poz, 6936, ze zm,,_ zwanego dalej
,,Rozporżądzeniem Nr 21"), Bolimowsko - Radziejowickj z doliną Srodkowej Rawki
obszar chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione Ze Względu na
Wyróżniający się krajobraz o Zróżnicowanych ekosystemach, Wańościowe ze
Względu na możliwośc Zaspokajania polrzeb związanych Z turystyką i Wypoczynkiem,
a także pełnioną fUnkcją koMarzy ekologicznych, Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21
na terenie Bolimowsko Radziejowickiego z doliną srodkowej Rawki obszaru
chronionego Krajobrazu obowiąZuje m-in- zakaz realizacji przedSięWzięć mogących
Znacząco oddzialywac na środowisko W lozumieniu przepisóW ustawy z dnia 3
pażdziernika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa W ochronie środowiSka oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
W myśl ań, 24 ust, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (DZ, U-
z 2022 l. poz. 916, ze zm.) WW, zakaz nie dotyczy realizacji przedsięWzięć mogących
znacząco oddziałWać na środowisko, dla którego przeprowadzona ocena
oddziaływania na środowisko Wykażała brak negatywnego Wpł}ryVu na ochronę
przyrody iochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, Biorąc powyżSze pod
uwagę W raporcie należało przeana|izować WpłyW planowanej inwestycji na
środowisko przyrodnicze,w kontekście ZakaZóW obowiązujących W Bolimowsko -
RadZiejowickim z Doliną Srodkowej RaWki obszarze chronionego Klaiobrazu_

Po Złożeniu dniu 10 lutego 2022 r. przez lnwestora, rapońu ooś, Burmistrz
l\y'szczonowa, dziaąąc zgodnie z aII. 77 Ust, 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3
pażdzienika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ]ego ochronie, udziale
Społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm-), Wystąpił do organóW ochrony środowiska
W sprawie Wydania opinii i uzgodnienia WarunkóW realizacji planowanej inwestycji,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor zarząd Zlewni W Łowiczu,
poinformował pismem z dnia 24 marca 2022 r. znakw A.zzs.5.435.1 .7 5.2022.PD, że
w dniu 27 grudnia 29021 r, pismem znak. wA.zzŚ.5.435.1.135.2021.KP Wruzlł
opinię, że dla WW. przedsięWzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, Biorąc zatem pod uwagę powyższe, nie ma podstaw
prawnych do uzgodnienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektora zaządu zlewni W Łowiczu WarunkóW realizacji przedsięWzięcia W trybie
ań.77 usi. 1 pkt 4 ustawy ooś dla przedmiotowej inwestycji,

Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie poinformował tut. organ,
że W dniu 15 kwietnia 2021 r. Wydał opinię sanitarną znak: zNs.47'1.1.13.2021.34,
stwierdzającą, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby nakładać obowiązku
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przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko, Państwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny pismem z dnia 28 lutego 2022 r- znak: zNs-476-4-2o22-15
poinformował tut, organ, że nie Zaopjniuje Wnioskowanego zamielzenia z powodu
braku podstaw do Wydania opinii W trybie ań- 77 usl- 1 pkt 2 ustawy ooś dla
przedmiotowej inwestycji,

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W Warszawie odmóWił uzgodnienia
WarunkóW realizacji WW, przedsięWz,ęcia z UWagi na naruszenie co najmniejjednego
z zakazów obowiązujących na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną
Srodkowej Rawki obszaru chronionego Krąobruzu - postanowienie znak: Woos-
|.4221.37.2022,AsT -5 z dnia 21 grudnia 2022 r. organ ochrony środowiska, po
szczegółowej analizie rapońu jak róWnież dwóch aneksóW - uzupełnień do
dokumentacji, W związku z położeniem inwestycji na terenie Bolimowsko -
Radziejowickiego Z doliną Srodkowej Rawkj obszaru chronionego Krajobrazu
stwierdził, że realizacja przedsięWzięcia We Wskazanej |oka|izaąi nalusza zakaz
|okalizowania obiektóW budowlanych W pasie szerokości 50 m od 

'inii 
brzegóW rzek,

jezior i innych ZbiornikóW Wodnych, z Wyjątkiem Urządzeń Wodnych oraz obiektóW
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, Ponadto
przedłożony rapoń ooś nie udzielił W sposób Wyczerpujący informacji na temat
Wpływu inwestycji na Bolimowsko - Radziejowicki Z doliną Srodkowej Rawki obszar
chronionego Krajobrazu, W związku z brakami W dokumentacji Wezwano lnwestora
dwukrotnie o meMoryczne uzupełnienie rapońu ooś: o odniesienie się do zakazóW
obowiązujących W granicach Bolimowsko - Radzlejowicki z doliną Środkowej RaWki
obszar chronionego Kra]obrazu oraz uzupełnienie inwentaryZacji; a takźe Wypis
z rejestru grUntóW i określenie rodzajU (charakteru) zbiornika Wodnego
sąsiadUjącego z przedsięWzięciem, zlokalizowanego na działce nr eW 148/6, obręb
DWórZno, gmina MszczonóW w związku z planowaną lokalizacją inwestycji
W odległości mniejszej niż 50 m od granic zbiornika Wodnego

W raporcie ooś lnwestor WSkazał, ze przedmiotowe przedsięWzięcie dotyczy bUdowy
zespołu dwóch budynkóW agroturystycznych (budynek A - W części południowej
i budynek B - W części północnej terenu działek\ wraz Z infrastrukturą towazyszącą
przy ulicy spokojnej W m, DWórZno, gmina MsZcZonóW, W ce|ach promocji lekleacji
i turystyki zwiąZanej Z prowadzoną W tym samym miejscu Winnicą oraz realizowaną
produkcją Win, Planowane budynki posiadają po 3 kondygnacje, W tym po 1

kondygnacji podziemnej i po 2 kondygnacje naziemne z poddaszem Łączna
powierzchnia działek przeznaczonych pod planowane przedsięWZięcie WynoSi
10700 m kW, , W tym powierzchnia zabudowy budynkami - 1820 m kW,, W tym
budynku 'A" 520 m kW,, budynku 'B" 1300 m kW, oraz powierzchnia utwardzeń
dojśc dojazdóW i parkingóW - 2920 m kW. Powierzchnia zabudowy Wyniesie 18 %
powierzchni działek inwestycyjnych, W ramach przedsięWzięcia zaprojektowano 45
miejsc parkingowych dla pojazdóW osobowych, w IYm 22 miejsca postojowe na
powierzchni terenu przedsięWżięcia oraz 23 miejsca parkingowe W garażach
podziemnych budynkóW, Szacuje się, że planowany Zespół 2 budynkóW
przeznaczony będzie docelowo dla maksymalnie 360 osób, W tym ok, 10 osób
personelu obsługi, W raporcie lnwestor róWnież Wskazał, że obiekt objęty
przedmiotowym przedsięWzięciem jest typowym obiektem usłUgowym z zakresu
bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, W tym głóWnie związanego z coraz
bardziej popularną W Polsce i na śWiecie enoturystyką, czyli turystyką Winiarską, Ten
Szczególny rodzaj turystyki, który staje się dobze razw|ającą gałęZią przemysłu
tUryStycznego polega na regUlarnych, całolocznych wizylach W Winnicach, spędzaniu
czasu ispacerach, a nawet biwakowaniu Wśród Winorośli i innych roślin owocowych,
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Udziału gości W podstawowych zabiegach hodowlanych i pielęgnacyjnych oraz
Zbiorach owocóW, ale przede Wszystkim na plenerowych degustacjach lokalnych
Win, które są W tych miejscach sprzedawane, Na|eży zauważyć, ze obecnie już
istniejąca, dobrze prosperująca i rozwijająca się Winnica, W której organizowane są
liczne spotkania, przyjmowane Wycieczki, goście, tUryści i kontrahenci, Wymaga
pilnego zorganizowania szerokiego, sprawnego i funkcjonalnego zap|ecza w ęe|u
zapewnienia odwiedzającym Właściwych WarunkóW sanitarnych, mieszkalnych
i gastronomicznych, jak róWnież parkingowych, obecnie pojazdy UczestnikóW
organizowanych spotkań i imprez okolicznościowych są parkowane na obzeżu
oko|icznych gruntóW rolnych lub W Wypadku Wysokiej frekwencji - Wplost na nich, co
Wiąże Się z realnym ryzykiem emisji zanieczyszczenia do ziemi i Wód, Rapoń ooś
Wskazuje, że p.oponowany do realizacji Wariant inwestorski jest zasadny
ekonomicznie, jednocześnie najbardziej korzystny dIa środowiska przede Wszystkim
z uwagi na uWZględnienie miejscowych uwarunkowań oraz zastosowanie W projekcie
najWiększych moźliwych 09raniczeń W odnieSieniu do Wykorzystania środowiska.

AnekS rapońu ooś (uzupełnienie rapońu ooś po Wezwaniu) WSkazuje, ze na potrzeby
przeprowadZenia procedUry oceny oddziaływania planowanego przedsięWZięcia na
środowisko zaprojektowano racjonalny Wariant alternatywny przedsięWZięcia,
Planowane przedSjęWz]ęcie W Wariancie alternatywnym różni się od Wariantu
podstawowego (inwestorskiego) liczbą kondygnacji naziemnych projektowanych
budynkóW (trzy kondygnacje, zamiast dwóch), a co za tym idzie Wysokością tych
budynkóW, ich powierzchnią całkowitą (przy tej samej łącznej powierzchni
zabudowy), Większą powierzchnią uhr,r'ardzeń W związku z Więk§zą liczbą miejsc
parkingowych naziemnych (Większy personel obsługi przy Większej liczbie miejsc dla
gości) i jednocześnie mniejszą powierzchnią biologicznie czynną, W planowanym
obiekcie W Wariancie alternatywnym przewidUje się Większe zUżycie medióW, W tym
energii elektrycznej, energii cieplnej (gazu) i Wody, a w Związku Z tym proporcjonalnie
Większą emisję ściekóW bytowych, gazóW i pyłóW do powietrza oraz Większą ilośc
odpadóW, Jednocześnie przedsięWzięcie W Wariancie alternatywnym, z uwagi na
Większy ruch pojazdóW (Więcej miejsc dla gości) oraz Wyższe budynki i potencjalnie
wyższą |oka|izaąę dachowych urządzeń Wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
stanowiących potencja|ne Zródła dźWięku, będzie Wiązało się z Większą emisją
hałasu do środowiska, Z uwagi na Większą Wysokość budynkóW - przedsięWzięcie
W Wariancie alternatywnym ma Większy WpłyW na miejscowy kląobruz, gdyz połacie
dachowe obiektu będą Widoczne z Większych odległości niż obiekt zlea|izowany
W Wariancie podstawowym (inwestorskim), W bezpośrednim poróWnaniU obu
WariantóW - Wariant podstawowy (inwestorski), przedstawiony Szczegółowo
W przedłoźonym i analizowanym raporcie o oddziaływaniu przedsięWzięcla na
środowisko, proponowany do realizacji jest Wariantem najbardziej korzystnym dla
środowiska, Należy zauważyć, że zakładane Warianty, tj, racjonalny Wariant
alternatywny jak róWnież Wariant inwestorski, zakładąą rca|izaąę Zabudowy W pasie
szerokości 50 m od granicy Zbiornika Wodnego,

Wobec powyżSzego, iokalizacja inwestycji (zabudowy W granicach 50 m do brzegóW
zbiornika) r\alusza zakaz obowiązujący W granicach Bolimowsko - Radziejowicki
z dol]ną srodkowej Rawki obszar chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje
Rozporządzenie nr 21 - § 3 ust, 1 pkt 8, który Wskazuje, że na WW, obszarze
chronionego krajobrazu wprcwadza się następujące zakazy: lokalizowania obiektóW
budowlanych W pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiornikóW Wodnych, z Wyjątkiem urządzeń Wodnych oraz obiektóW służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, Ieśnej lub rybackiej,
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W myśl ań, 80 ust, 1 pkt 1 ustawy ooś - jeźeli była przepIowadzona ocena
oddziaływania przedsięWZięcia na środoWsko, Właściwy organ Wydaje decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę m,in,: Wyniki uzgodnień
i opinii organóW ochrony ślodowiska, o których mowa W art, 77 USt, 1 cytowanej
UStaWy, Regionalny Dyrektor ochrony Slodowiska W Warszawie odmóWił
Uzgodnienia WarUnkóW realizacji WW, przedsięWzięcia z uwagi na naruszenie zakazu
obówiązującego na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną Środkowe]
Rawki obszaru chronionego Krajobrazu, W związku Z tym, organ prowadzący
postępowanie biorąc pod uwagę powyższe, orzekł jak W sentencji niniejszej decyzji,

od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego W Warszawie Ul, obozowa 57, za pośrednictwem Burmistrza
Mszczonowa W terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, strona moze
Zrzec się prawa do Wniesienia odwołania . zlzeczenie się prawa do Wniesienia środka
odwoławczego przez WsZyStkie strony postępowania uprawnione do ]ego Wniesienia,
powoduje skrócenie toku inStancji i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia
W krótszym cżasie, Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie ośWiadczenia o Zzeczeniu
się prawa do odwołania

BURMISTRZ

pis ośoby lpóWazn one]dó Wyd

Kvek

otrzvmuia:
1) Pan Wiesław Gowin - Gospodarstwo Rolne Dwórzno
2) strony postępowania zgodnie z ań.49 KPA,
3) a/a, J.J. 08.03,2023 r.

Do Wiadomości:
1) Regionalny Dyrektor ochrony środowiska w wa§zawie,

ul, Henryka sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2) Państwowy PoWiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie,

ul, Moniuszki40, 96-300 ZyrardóW,
3) Dyreklol zażądu Zlewni W Łowiczu, Państwowego

Gospoda§twa Wodnego, Wody Polskie,
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;
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oBoWĄzEK lNFoRlvlAcYJNY

Na podśtawe ań ]3Uśt ] 2 Rożpóżądze.a ParLamentu Europe]skiego Rady(UE)20]6/679ż27kWetna20]6l W

sprawie ochrony osob fzyeny.nw zw ążk| z przel,,arzań]eń dżnyóh ośóbóWyóh ] W splżW e swóbódńe9ó pżepływu tak clr
danych óraż lchyen a dylektyury 95/46ME (oz U UE L z2016r Nr 119, s l zezm) dae]: RoDo nformu]ę ze

] Adm nisiraiorem Państvva danyclr osobowycll ]est Gfrida Mśzczonów reprezentowżna p.żeż BUrńistża
Mśzcżonowa (adles PacPiłsudskeqo ] 96 320 Mszczonow ema uuąd mie]sk @mszcżo now p te kóńlaktowy
+4a 46 35a 2a 40]

2 Adm n stralor wyznaczy] lnspeklola oćhlońy Dańyóh z któryń ńooa se Państwo kontaktowac We Wsżystkch
sprawach dolyczacych prżetwau an a danych ósóbówyćh ża poŚledń ćlweń adreśU eńa .spekIor@cb 24 p Ub

pśeńn e nź adres Administratora
3 Pańśhła dańe ośobówe będą prżehvarżane W ceu Wydania decyz] o srodowskowych uw€runkowaniach zgodne z

4 Podslawa p6wna do p.zelwalzań a danych óśobówych
a] al( 6Usl 1 ł cRoDo
b) lstawa ż dńż 3 pżźdzernka 2008 l o udostepnianU .fomacj o środow]sku ]]eqo ochrone ldżae

społeeenstwa W oclrron e srodóWśkż ó6z oóenaćh oddzaĘWai a ia ślódowsko (Dz | ż 2a2a l póz
2a3 ze zn )

c] lozporżadzenie Rady i,4 n slrow ż dn a ]0wżeśn a 20]9l W sp6we przedsięwz]ęc
mogącyclr znacząco oddżiałylvać nż srodówisko (Dz L] z20']9l póż ]839].

d) aft 6 Usl ] it a RoDo (na pódstawe żoody) W prżypadku danych podanych
dóblóWólń€

5 Pańśiwa dane ośóbowe będa przetwarzane prżeżokles ]0pełnych alkaendarżowych
lżąó ód ] styózńla lok! ńaśtepńego pó róku w którym nasląpłó ż.kóń.żei e spraw (]] at)

nż pódśtawe Rózpóżadze. a P€ześź Rady M]n śtróWż d. a ]8 stycżnia 20]'] rW
splżwe nstlukc] k.ńóeżrylńe] ]edńó]tych żeczóWych WykazÓW akl oraz nstfukc] W

splżWe or93ń zaó]j zak€s! dzałżń a alćhNÓW zak]adowyóh . bo dc ńeńentu

6 Panśtwa dane . e bedą pzeiwarzane W śpósób żaltóń2lyzowany W tym ń e będą pod egać prci owan u

7 Państwa dane osobowych nie beda prżekazywane poza Europe]Sk obsżar Gospodarczy (obe]mu]ący Une
Europe]ska NóŃegię Lechtenste n ls and e)

a \N zw azk] zpżetwalzań efr Pańśtwa dżnych osobóWych prżyśłUgu]ą PańśtWU naslępU]ą€ plawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otzyman a ch kop ;

b) prawo do sprosiowan a (poprawania)swoch danych osobowych
c] plawo do o§lanicże. a pźeMaźan a d.nych osobowych
d) prawo dó ćóiń ęcź zgody W dóWo ńyń mońence beż WpłyWU ńa zgodńóść

z prawem przebłarżżn ż. ktoregó dokonano na podstżwe żgody pżed ]e] coln ec em
e) prawo Wniesenia skarg do Prezesa UĘedu och@ny Danych osobowych

(U stawk 2 00 ]93Warsżawaj Wsytuac] gdyuznaPanrPan że prżetwarzanie dany.h osobowych narusza
przepsy oqó nego rożporządzenia o oclrronie danych osobow}clr (RoDo)

9 Podan e pżez Państwa d.nych ósobowych Wyn kalacych ż uslawy o udostepnian U niormacj o ślodowisku i ]e9ó
óćhrcn e Udzż e społećzeństwa W ochlóń e śródowśka óraż ocenach oddż]a]ywan a na śródowśko ]eśI
óbóWązkówe N epżekażan e dańych śkutkóWać będże brakeń Jea żaćjicelu. o klólym ńowa w p!nkce 3

10 Dane wn oskodawcóW żóśtana prżekażane podmrótom |b orqanom uprawn onym na podstawie plzep sóW plawa
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