
BURMISTRZ   OŻAROWA 

Ożarów, dnia  10.04.2017r. 

BII.6220.7.2015                                                              

 
 

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 2016r.,  poz. 353 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 z późn. zm.), 

 

Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, 

  

prowadzonego na  wnioskiem z dnia 18.12.2015r. DAVEX Sp. z o. o. Piotrowice 106,                    

27 – 630 Zawichost w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsięwzięcia pn.   
 

,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY – STRÓŻA 1”                       

w poszerzonych granicach” na działkach o nr ewidencyjnych: 6/2; 7; 8; 9; 10; 11; 14  

położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów. 
 

     Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego - S t rony  

p os t ępow ani a  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. 

 

  

 
BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


