
   Mszczonów, dn. 18.01.2021 r.  
G.6220.14.2020.JJ 

 
O B W I E S Z C Z E N I E 

 
 Na podstawie art. 49 - Kodeksu Postępowania administracyjnego, Burmistrz 

Mszczonowa 

z a w i a d a m i a  
 

że w dniu 18 stycznia   2021 r., na wniosek Pełnomocnika Stowarzyszenia „Zieloni 

Rzeczpospolitej Polskiej”, ul. Zielona 15, 90-601 Łódź, o dopuszczenie organizacji ekologicznej 
w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.  

 
„Punkt zbierania odpadów”, planowany do realizacji w Mszczonowie, na działce 
nr 64/3, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie,  
 
wydano postanowienie  znak: G.6200.14.2020.JJ odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia 
„Zieloni Rzeczpospolitej Polskiej”, ul. Zielona 15, 90-601 Łódź, do udziału na prawach strony,  
w ww. postępowaniu administracyjnym.  

 

 Jednocześnie  zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się  

z jego treścią w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,  

Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzędu, tj. w dniach poniedziałek, 

wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 800 –1600. Z uwagi jednak na ogłoszenie 

stanu epidemii z powodu COVID-19, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu 

terminu (drogą telefoniczną – tel. 46 – 858 28 33, elektroniczną – 

jolanta.jackowska@mszczonow.pl, lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie 

powyższych czynności. 

 Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości  przez zamieszczenie   

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (bip.mszczonow.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1.  

 

 

 

 

 

  

 
Otrzymują: 
 
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,   

2. a/a. J.J.18.01.2021 r.  

 

 

mailto:jolanta.jackowska@mszczonow.pl


 

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń (7 dni): 
1. Urząd Miejski w  Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP , 

 
                                         
             Wywieszono dnia …………………………………….…… 
                                                                                                 
                                                                                                    (pieczęć Urzędu) 
                                         
             Zdjęto dnia ………………………….………………………                  
 

 
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres: 
Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej 
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

 
Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska 
 tel. 046 - 858 28 33 
 
 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac 
Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urząd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.  
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
b) ustawa 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 2020 r. poz. 283, ze zm.),  
c) rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych  

dobrowolnie.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych,  

licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), 

na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w  

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do mementu 

cofnięcia zgody.  

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Dane wnioskodawców zostaną  przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
  
 
 
 
 
 

 


