
BURMISTRZ   OŻAROWA 

Ożarów, dn. 03.02.2016r.                                                                                       

BII.6220.7.2014 
 

OBWIESZCZENIE  

  

          Na podstawie art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2013r.,  poz. 1235  z późn.  zm.)w związku z art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2016r.,  

poz. 23) 
 

Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, 

  

prowadzonego na  wnioskiem z dnia 10.07.2014r. (uzupełnionego dnia  10.07.2014r.), a także 

zmiany treści wniosku pismami z dnia 22.01.2015r., 26.01.2015r. i 02.02.2015r. MO – BRUK  S. 

A. Niecew 68, 33 – 322  Korzenna, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa 

z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  zakładu paliw alternatywnych  wraz z instalacją 

produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr 

ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z  realizacją  na części 

działki  o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o 

nr 1112/1. 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie zmiany w/w decyzji dotyczy tj.:  

   a) poszerzenie katalogu odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w procesie przekształcania 

termicznego na lądzie (D10) o odpady medyczne i weterynaryjne (z grupy 18) bez zwiększania 

wydajności instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów zlokalizowanego na 

części działki nr 1112/5 (tzw. nowa część zakładu),  

  b) wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości nie większej 

niż 22 m3/h", a polegające na eksploatacji istniejącego ujęcia wód składającego się z dwóch 

otworów studziennych S-1 i S-2 wykonanych dla potrzeb prowadzonej działalności przez 

„MO-BRUK" S.A..   
 

     Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego - Str ony 

pos tępow ania  mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych 

materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia 

niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie;   ul. Stodolna 1; 27-530 

Ożarów  w  Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok.             

Nr 31  od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500  z  wyłączeniem dni wolnych od pracy. Po tym 

terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie. 

 

      Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego 

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze 

względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 

Wgląd  w  akta  sprawy  nie  jest  obowiązkowy. 
 

Nadmienia się, że w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie                              

z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

     Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag, wniosków przez Strony 
postępowania  i  załatwienia sprawy przez wydania stosownej decyzji jest Burmistrz Ożarowa.   

 

 
BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


