B

Ll

R hllsT RZ illsz cZ 0 N 0 LuA

P a. P lst,oś[ Pgo 1
qb_32O NlsZcZoNÓW
te], cen!rc]ź (0,,ł6) 858 28 20

""*"88ź9ff5§9fflł

l

MszczonóW, dn. 2021.1 1.15

lNFoRMAcJA

podstawie ań. 21 ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 pażdzienika 2oo8 l.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń§twa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi§ko (Dz. U. z 2021 l., poz.
247, ze zm.), Burmi§tlz Mszczonowa informuje o:

Na

postępowania W sprawie Wydania decyĄi o środowiskowych
uwalUnkowaniach dla pżedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie punktu źbierania
piasków z czyszczenia kanalizacji deszczowe.i, studzienek ipompowni wraz
z instalacją uzupełniającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego
na działkach o nl ewid. 63/11 i 63/13 w miejscowości Grabce Józefpolskie

> Wszczęciu

gminie MszczonóW, powiat źyrardowski (143802_5.0019.63/1
> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnyrn Wykazie danych o dokumentach

w

1

;

143802_5,0019.63n 3).

zawiera]ących informację o środowsku l]ego ochronie - Wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach d a Ww, przedsięWzlęcia,

,l,

2,
3,

4.

Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 13 października 2021 l. na Wniosek z dnia 12
pażdzielnika 2021 r, (uzupełniony dnia 10listopada 2021 r.) Pełnomocnika Firmy GsG
lNDUsTRlA sp. z o.o, ul, Granitowa 47, 70-750 Szczecin, która jest lnwestorem
przedsięlMzięcia,
organem Właściwymdo Wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa.
organem Właściwymdo Wydania opinii W sprawie,potżeby pęeprowadzenia oos
izakresu rapońU jest Regionalny DyreKor ochrony Srodowiska, ul. H, sienkiewicza 3,
oo-o15 Wa§zawa, Państwowy Powiatowy lnspeKor sanitarny W Zyrardowie,
ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrękto? zażądu zlewniW Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;
organem Właściwymdo dokonania uzgodnień WarUnkóW realizacji planowanego
pżedsięWzięcia jest Regionalny DyreKor ochrony Srodowiska, ul. H. Sienkiewicza 3,
oo-o15 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie,
ul, Moniuszki 40, 96-300 ZyrardóW i Pań§tWoWe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrckto? zaęądu z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit, b Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Wżeśnia
r. W sprawie prżedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. |J. z 2019 r,, poz- 1839), powyższe pżedsięWzięcie za|icza się do inwe§tycji mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia
rapońU o oddziaływaniu na środowisko moźe byćWymagany.
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Do Wywieszenia na tablicv oqłoszeń:
1, Urząd IV] e]sk W Msżczonowie - tab|ica og]oszeń BlP
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Wylvieszono dnia
Zdjęto dnia
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wszczęciu postępowania

zgodnie z ań, 61 § 4 W związku z ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W
związku z ań.73 Ust. 1 jań.74 Ust,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U- z2o21 l., poz.247, ze zm.),

zawiadamia się
źe W dniu 13 października 2021 loku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 12 pażdzielnika
202,1 r. (uzupełniony W dniu 10 listopada 2021 r,) Pełnomocnjka Firrny GSG lNDUSTR|A
sp, z o,o, ul. Granitowa 47,7a-l5a Szczecin, postępowanie admlnistracyjne W sprawie
wydan a decyzji o środowiskowych uwalunkowaniach dla pżedslęWzięc]a polegającego na
,,Budowie punktu zbierania piaskóW z czyszczenia kanalizacji deszczowej, studzienek
i pompowni wraz z instalacją uzupełniającą i niezbędną infrastrukturą techniczną,
zlokalizowanego na działkach o nl ewid. 63/11 i 63/13 W mie.iscowości Grabce

Józefpolskie
1

W gminie

43802_5.001 9.63/1 3).

Mszczonów, powiat żyrardowski (143802

5.00,19.63/11;

Jednocześnie pragnę poinforn,]ować że W WW, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
, zgodn]e z ań 74 ust, 3a ustawy z dn a 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochron]e, udzale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddzaływania na środowisko(Dz.U.z2021 l.,poz 247 zezm),cyt,:

,3a. stroną postępowania W sprawie Wdania decyzji o środowi1kowch uwarunkowaniach j".§t
wnioskodawca oraz podmiot, któremu pĘysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszaże, na który będzie oddziaływać przedsięvlzięcie w Waiancie
zaproponowanym przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ań- 81 ust- 1- Przez obszar ten
rozumie się:
przewidywany teren, na którym będzie realizawane przedsjęWzięcie, araz obszar znajdujący
się w ad]egłości100 m od granic tega terenu;
1)

2) działki, na których W Wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięWzięcia
zostałyby pEekroczone standardy jakościśrodowiska, lub

3) dzialki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania pżedsię|Ęzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia W zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem."

z ań.

10 § 1 KPA o.gany administracji publicznej obowązane są zapewnic
stronorr czynny udział W kazdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzji umozliwić
im Wypow]edzenie się, co do zebranych dowodóW i mater ałóW oraz zgłoszonych żądań strony
mogą zapoznać się
dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Nliej§kiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskie9o 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy L]żędu
tj, poniedziałek Wtorek, środa,czwańek ] piątek W godzinach od 800 - 1600 z uwagijednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznan]e się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a takźe składanie WnioskÓW ] uwag W siedżibie
Urzędu l\łie]skiego W l\,4szczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terminu
(drogą telefoniczną - tel. 046 - 858 28 33, elektroniczną - _L]!Zą !]Ę]§]!@Ę9z9zp!9!vj1 lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyzszych czynności,

zgodnie

z

Jednocześnie zawiadamia się, że pismem z dnia 15 listopada 2021 r znak:
G_622o.35.2021.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora och.ony srodowisha
W Warszawie, u, H, sienk ewicza 3, 00-015 Warszawa, Dylektola Zażądu Zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po skie, u , Ekonorniczna 6, 99-400

Lowicz, oaz Państwowego PoWiatowego lnspektola sanitarnego W zyrardowie, L]l, l\/oniuszki
40, 96-300 Ży.ańów, z prośbąo op nię w sprawie przeprowadzenja oceny oddzjaływania na
ślodowisko \ĄĄd, przeds]ęWzięcia i ewentualny zakres rapońu.
Ponadto na podstawie art, 21 ust, 1 i ust, 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 październlka 2008 r,
o udostępnianiu informacji o środowsku ijego ochronie, udzale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z2021 r.,poz 247, ze zm.).
W
Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
informuję o zamieszczen
Wniosku o Wydanie decyzji
zawierających nformację o środowisku i jego ochronie
przedsjewzięcia.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW.
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Kułek

otżVmuia

1,
2,
3.

Pełnomocnik Firmy GSG |NDUSTR|A sp. z o.o.,
strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
ala. J.J.15.'l1 .2o2'l r.

Do wWVieszenia n tablicv oołoszeń
Ulząd MiejskiW lvlszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
2, - Pełnomocnik GSG lndustria sp. z o,o, - z prośbą o \ĄryWieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;
sołtys sołectwa Grabce Józefpolskie - z prośbą o Wywieszenie na tab|icy ogłoszeń
W sołectwie;

_L

3.

Wywieszono dnia
(pieczęć Firmy, UrzędU, sołectwa)
Zdjęto dnia
Po zd]ęciu z tab icy ogloszeń na eży odes]ac na adres:
tJrząd M ejskiW Mszczonowie. Wydż, Gospodarki Gminnej
Pl Płsudskiego 1 96 320l\lszczonóW
Sprawę prowadz Jolanla Jackowska

tel,046

858 28 33

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

at ]3 lst ] i2 Rożpożądzeń a Parlamentu Europe]śkieqo ]Rady (UE) 20']6/679 ż 27 kWetn a 20]6 r W splawe
ochrcny óśóbiżycznyclr Wzw]ązkU ż prżehłaźaneń da.ych osobowyclr W śplawe swobodnego pżepływu takich danych oraz
uchyen a dylektywy 95/46ME (Dz U UE L z2016r Nl]']9.s]2eżm) dże] RoDo iniormuję ze
Na podstawie

]

Adn

2

AdminislratorWvzńacż!ł nspektora oćhlony Danyclr. ż któryń ńoga sę Panstwó kontaktow€ć

3

Panstwa dane osobowe będa pżeiwarzane W celu Wydania decyz] o śródowskowych uwarunkowanżćh żgodne z

4

5

6
7
8

9
]o

n

stralorem P3ńśtwa danych osobowych jest Gmina luśzczonóW reprezentowańa prżeżBurmistua Mszczónowa
Płsudske9ó ] 9632o MsżczońóW ema urząd m e]śk@msżczonow pl. te kóntaklóWy: +484685828

(adreś: P]ac

dótyeacyclr przetwźrźaniadanyclr osobowych za pośredńićlwem adresu
adres Adń n straloB

emai

We

Wszyslkćh sprawach

ńspektor@cb24

p

lub pśeńńie na

podslawa plawna dó przetwarżan a danyćh ósobowych
a] an 6 ust, 1 lt ć RoDo
b) Ustawa z dnia 3 paźdzernka 2oo8 l o ldostępn an U lnformac] o środowsku ]ego ochrone udzae
śpo]eQeństwa w oćhron e ś.odowjska olżz ócenach oddzjaływań]a na srodowsko
c) rożporżadżene Rady lr,4 ń słóW zdnialOWlześ.a20]9r Wsprżwe pżedsewzec
mogaćych żnacząco oddżiaływać na srodowśko
.]] ań 6Usl 1 t a RoDo (na pódśtawe żgody) W plzypadku danych podańyćh dóbrowolnie
Pańśtwa dane osobowe będą pżelwarzane przez okres 10 pelnych aikaendarżowych
eącód ] śtycżna roku następnego po rok! w którym nasiap]o zakońćzen e spraw (11 at]
.a podstawe Rozpo.żądzen a Preżesa Rady lMinisilow z dń ż ]8 stya.]a 20] 1 r W
sprawe ]óśtlukc kance a.y]ńe] jedno iyclr rzeeowyćh WykazóW akt oraż ńslrukc]lW
sprawe orgań zacji żakresu dzżłan ź ar.h wówżakladowyćh a bo do memeńlu
ćolnięc a zgody
Pańsiwa dane n e będą pżelważane W sposob zaUlómalyżowany W lyń nie bedą podlegac proilńW:ńiLl
Panślwa dane osobowyclr ń e bedą przekazywańe poża Europe]sk obśzalGospod€rczy (obe]mU]ący Un ę Eulope]ską
NoMe§ ę. Lechlenste n ls ańd ę)
w związk z pże|warzaniem Państwadanych osobówyćh. prżysłUguja Panstwu ńaslępu]ace prawa
a) pńwo dosiępu do swoch danych oraż olrzymań ż ićh kop
b) prawo do śploslowan a (póp6wian a) swoich danych osóbowych
c] praWo do 09lanicżenia przetwarzżń]a danych osobowychi
d) prawo do ćófń ęca żgodyW dowo ńyń momence bez Wp]yłvu ńa żaodność
ż prawem przebłażźńa. którego dokonanó ńa pódstawie żgody przed ]e] cófnięci€m:
skarg do Prezesa Urzęd! ochrcny Danych osobohrych
e] prawo wn esien a
(! stżwk 2 oo 193 Walszawa). Wsyiuac] gdy Uzńa Pan/Pan że przetwżrzżń e da.ych osobowych narusża
przep]sy ó9ólńe9o rozpoęądzen a ó ochlonie danych osobóWych (RoDo)
Podan]e lrżez Pańslwa danvch osobowych Wynka]acych ż Usta[! D udośtępn an u iniomac] o środowśkul ieqo
ochon e ldza e społeżeńśtwaW ochron e srodóWśkź olaz ocenach oddzżływan a na środowsko jest obowązkówe
N eprzekżzanie danych skulkowżć będże brakLem rea iżać] ćelu o którym mowa W p!ńkóe 3
DaneWnoskodawćówżóstana puekazańe podmiotom lub orqanom Up6w.]ónym na podstawe puep sóW prżdż

