
BURMISTRZ   OŻAROWA 

Ożarów, dnia  05.08.2020r. 

BII.6220.11.2019.AO            

                                                 

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 2020r.,  poz. 283 z późn.  zm.) w związku                                         

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  kodeksu postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2020r., poz. 256 z późn. zm.), 

 
 

Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, 

 

  

prowadzonego na wniosek z dnia 20.12.2019r. (uzupełniony formalnie dnia 29.01.2020r.)                          

KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji                     

o środowiskowych  uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.   

 
 

,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, 

gm. Ożarów. 

 
 

      W dniu 8 marca 2020r. weszły w życie zapisy  art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020r. poz. 374), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.  

 
 

     Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r.,  poz.  256 z późn. zm.) – Strony postęp ow ania  

mogą zapoznać się z aktami sprawy (zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home ) i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 

oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie  7 dni od daty otrzymania niniejszego 

z a w i a d o m i e n i a  do Burmistrza Ożarowa; ul. Stodolna 1; 27-530 Ożarów,      
adres poczty elektronicznej email: urzad@ozarow.pl   
adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:   
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&kartaId=37099&pE2S
HHlWords=ozarow  
 

Elektroniczna skrzynka podawcza: /48t3u9muwj/skrytka - podczas wyszukiwania podmiotu na 

ePUAP należy wpisać: Urząd Miejski w Ożarowie lub 48t3u9muwj. 
 

 

       Na podstawie zapisów art. art. 74 ust. 3a  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                    

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie 

zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się tj.: przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od 

granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się   

w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia                          

w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 
 

 

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&kartaId=37099&pE2SHHlWords=ozarow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&kartaId=37099&pE2SHHlWords=ozarow


 

 

 

    Ponadto zgodnie z art. 28 ustawy kodeksu 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. 

 

 
BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


