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Do wywieszenia na tablicv oqłoszeń:
Ulząd lvliejski W Mszczonowie , tablica ogłoszeń, BlP ,

ik GsG lnduskia sp, z o,o. z prośbą o Wywieszenie na tablrcy ogłoszeń W miejscu2
nWestycji,

3 Na JJ 15112021l

WylV eszono dnia

Zd]ęto dnia
Po zd ęc u z tablcy oqłosżeń na]eży odeslać na adres:
Użąd l,r]iejskiW lMszcżonowie. Wydz Gospoda.kiGm nnej
Pl, Piłsud§k ego 1 96 320 V]szczonóW
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Na podstawie ań, 21 ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocanach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2021 r., poz.
247, ze zm,), Burmistrz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyĄi o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie instalacii do
przetważania piasków z czyszczenia kanalizacii deszczowei, studzienek
i pompowni wraz z instalacią uzupełniającą i niezbędną infrastruktuĘ techniczną,
z|okalizowanego na działkach o nr ewid. 63/11 i 63/13 w mieiscowości Grabce
Józefpolskie W gminie MszczonóW, powiat żyrardowski (143802_5.0019.63/l l;
l43802_5,00l 9.63/1 3}.

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku ijego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW, pżedsięl,/,zięcia,

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 13 października 2021 l. na Wniosek z dnia 12
października 2021 r, (uzupełniony dnia ,10 listopada 2021 r.) Pełnomocnika Firmy GsG
lNDUsTRlA sp. z o.o, ul, Granitowa 47, 70-750 szczecin, która jest lnwestorem
pżedsięWzięcia,

2. organem lłłaściwym do Wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa,
3. organem vvłaściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego

przedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, ul H, Sienkiewicza 3,
00-015 Wa§zawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Żyrardowie,
ul, Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrektora Regionalnego zażądu Gospodarki Wodnej u|. zalzecze 13B, 03-194
Warszawa;

zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Wżeśnia 2019 r,

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływaó na środowisko (Dz, U,
z 2019 r-, poz. 1839), powyższe pżedsięWzięcie zalicza się do inwestycji mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek spoządzenia rapońu
o oddziaływaniu na środowisko jest Wymagany.
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Zgodnie z ań. 61 § 4 W związku z ań, 49 Kodek§u Postępowania Administracyjnego, W
związku z ań..73 ust, 1 iart,74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o Udo§tępnianiu
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

że W dniu 13 pażdzieńika 202'1 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 12 paździelnika
2021 r, (uzupełniony dnia 10 listopada 2021 r,), Pełnornocnika Firmy GSG lNDUSTRIA
Sp z o.o, ul, Granitowa 47,70750 Szczecin, postępowanie administracyjne W sprawie
Wydania decyzji o środow]skowych Uwarunkowaniach da przedsięWzięcia po]egającego na

,,Budowie instalac.ii do przetwarzania piasków z czyszczenia kanalizacji deszczowej,
studzienek i pompowni Wraz z instalacją uzupełniającą i niezbędną infrast.uktu.ą
techniczną, zlokalizowanego na dżiałkach o nl ewid, 63/1l i 63/13 W miejscowości
Grabce Józefpolskie W gminie Mszczonów, powiat żyrardowski (143802_5.0019.63/1 1 ;

143802_5,001 9,63/1 3).

Jednocześnie pragnę po nformować, że W WW, postępowaniu uczestniczą st.ony postępowania
- zgodnie z a.t, 74 ust, 3a ustawy ż dnia 3 paździemika 2008 r, o udostępnianiu inforrnacji
o środowisku ] jego ochronie udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środow]sko (Dz, U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), cyL:

,3a. stroną postępowania w sprawie Wdania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach jest

wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysluguje prawo ęeczowe do nieruchomości
znajdującej się W obszaĘe, na który będzie oddziaływać pżed1ięWzięcie w wariancie
zaproponowanym plzez wnioskodawą, z zastĘeżeniem ań. 81 ust- 1. Plzez obszar ten
rózumie sie:

1) pEewidwany teren, na Iłórym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się W odleglości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w Wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięltĘięcia
zostałyby przekrocz1ne standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdu]ące się w zasięgLl znacząCego oddziaływania przedslęwzięcn, które moze
wprowadzić og?nicżenia W zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem "

zgodnie z ań, 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
§tronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW imateńałóW oraz zgłoszonych żądań, strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
N/iejskiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego '1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj, poniedziałek, Morek, środa, czwartek i piątek W godzinach od 800 - 1600, Z uwagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W splawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
Ulzędu l\iliejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym u§taleniu terminu
(drogą teletoniczną - tel. 046 - 858 28 33, elektroniczną - urzad,rnie]ski@mszczonow,pl lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,



Jednocześnie zawiadamia się, że pismem z dnia 15 listopada 2021 r, znak:
G.6220.36.2021.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
W Warszawie, ul, H, Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Ul, Zaęecze 13 B, 03-,194 Warszawa, oraz Pańs§łowego Powiatowego lnspektora
sanitarnego W Zylardowie, ul, l/onluszki 40, 96-300 Żyrardów, z prośbą o Wydanie
opinii oraz uzgodnienia WarunkóW realizacji pIanowanego WW, przedsięWzięcia,

Ponadto na podstawie ań, 21 ust, 1 ust, 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 paźdzjernika 2008 l
o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziae społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływan]a na ś.odowisko (Dz.U.z2a21 l., paz. 247, ze zm,),
informuję o zamieszczenru W - Publ]cznie dostępnym Wykaz]e danych o dokumentach
żawierających infolmację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla \ĄĄ/V. pżedsięWzięcia,
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1, Pełnomocnik Firmy GSG |NDUSTR|A sp, z o.o.,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.15.11.2021 l.

Do Wvwieszenia na tablicv ooloszeńi
_1-\Jlząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pgłnomocnik GsG lndustria Sp. z o,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

3, sołtys sołectwa Grabce Józefpolskie - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń
W sołectwiei

WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urżędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Ulząd MiejskiW Mszczonowie, Wydż, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

otrzvmuia:



oBowllZEK lNFoRMAcYJNY

Na podstawie ań, 13 ust, 1 i2 Rozpożądżenia Paramentu Eurcpejskiego iRady (UE) 2016/679 ż 27 kwiehia 2016 r W §prawie
ochmny osób nżyżnych W związku zpźetważaniem danych osóbowych iWsp€Wie swobodnego pźepłwu takch danych olaz
Uóhylenia dyrekty!!"/ 95/46^&E (Dż, U, UE. L, ż 2016 r, Nr 1 1 9 s,1 ze znr,) - dalei: ,,RoDo' ifomuję, że:

] Adminislratorem Pańsh,a danyćh osóbowych ]est Gmina lvlszczonów reprezeńlowańż plzez BUrmistż Msżcżonowź
(adreś P.ć PiłśUdskego ] 96 320 Msżczonów e-ńżl: Użąd ńie]ski@msżQonow p lel koniaktowy +a84685828
40)

2 AdminislratorsĄ/znaczył nspektora oćhlońy Danych. ż którym moqa sę Panstwo kontaktowac We Wśzyśtkćh śplżwżch
dotyeących przetwarzania danyóh ósobowych ża pośrednictwem adresu emaj nspektor@cb24 p ]Ub pśeńńe ńa
adreśAdm n stralola

3 Państwa dane osobowe będą przetwarzżne W ćelu Wydańla decyżjl o środowskowych uwarlnkowanach zgodne z

4 pódstawa prawna do pżelwau an a danyćh ośobówych
a) ań 6!st 1 l cRoDo
b) Uślawa ż dna 3 paźdzernika 2008 r o Udośtepńiań! nfomacji o środowsku jego ochrone udżiale

spoleczeńsbła W ochróń e środowska oraz o.enach oddzalywan a ńa śrcdówisko
c) lożporządzen]e Rady N,linistrcW z dn a ']0 Mześń a 20]9 r W sprawe prżedsięMięć

ńógących żnacżaco oddz a]ylvać na ś@dowrsko
dl €r1.6 lst 1 t a RoDo (ń. podstawe żgody)W przypadku danych podanych dobrowo n e

5 Państvva dan€ osobowe bedą pueŃażane plzeż ókreś ]0 pełnych al kalendarzowych
Leacod 1 styczn. roku następneqo po IokU W któryń ńaśtapło żakóńcżen e spraw (]] at).
ń. podśtżwe Różpożadzenia Preżesa Rady Nłinislrowz dn a 1a śtyćżń a 201] r W

sprawe instlukći kance ary]ne]. ]ed|o lych rzeeowych Wykazów akt oraż nslrukcjiW
sprżWe óqanzżć,i ź2kles! dża]an a a rch wÓw żakladowych € bo do memenlu

6 Panstwa dan€ ni€ beda pżetlvarzane Wsposób zautomatyzowany Wtym ńe będa pod egać próiiow.ń U

7 Panśtw2 d2ne osobowych n e będą pżekażywane poza Europe]sk obszar Gospoda@y (obelmu]ący Uń e Europe]ska
No&eg ę L€chtensleiń śańd ę)

8 Wzważku ż prżehvazan em PańsNła danych osobowych pzysłlgu]a PżńslWU ńaśtępu]ąće plawa:
a] prżWó dostepu dó swoich danvch oraz otPymania ch kop]i
b) prawo do sprostow2ń ź (póprawańia) swoch danych ósobowych:
c) prawo do oq.aniczen a puetłarzan a danych ośóbowyćh
d) prawo do cofn ęca zgodyWdowo nym momenóe bez wp]yw! iź zgódńość

z praweń prżetwarżan a. ktorego dokonano na podstaw]e żgody przed jeJ coinjęcemi
e) prawo Wn esien a skalq do Preżesa U2ędu ochrony Danych osobowych

1U] stawk 2 00_193 Wa6zawa) Wsyluac] gdy uzna Pan/Pan że przetw€rzan e danych osobowych narusza
prżepisy ogó ne9o rożporządzenia o óćhrońle danych osobowych (RoDo)

9 Pódan€ prżeż Państlva d€nych osobow}clr Wyńikż]aćyćh z Usiawy o Udóstępnian]! lniomac] o środowsk! ]eqo
óchron€ udża e społeczeńsbła w ochrónLe śódowśka ólaz oćenach oddżjałylvan a na środowisko ]est obowazkowe
N epżekażan e danych skutkować będże b,ak em realzac,ice U. ó któryń ńowa W pu.kce 3

]0 Dańe wń óskodawcóW żoslana p źekażane podm olom uborganom !plawnońyń ńa pódślawie plzepsóWprawó


