
BURMISTRZ   OŻAROWA 
Ożarów, dn.  19.07.2016r.                                                                                      

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 2016r.,  poz.  353) 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, 
                           o wydłużeniu terminu na zapoznanie się z aktami sprawy    
 
 
      W dniu 18.07.2016r. wpłynęło do tut. Urzędu Miejskiego w Ożarowie postanowienie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.07.2016r. znak: WOO-

II.4242.40.2014.IKG.18 w którym z urzędu organ sprostował oczywistą omyłkę zawartą w 

postanowieniu znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.15 uzgadniającym i określającym warunki 

środowiskowe dla  zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r.                        

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  zakładu paliw 

alternatywnych wraz z instalacj ą produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw 

alternatywnych”  w zakresie zaopatrzenia Zakładu w wodę i poszerzenia katalogu odpadów 

poddawanych termicznemu przetworzeniu o odpady medyczne i weterynaryjne, realizowanego 

przez Mo-BRUK S. A. na części działki o nr  ewidencyjnym 1112/5 i na działce o nr  ewid. gruntu 

1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów.  Na wydane w/w postanowienie nie służy stronom zażalenie.  
 

      Burmistrz Ożarowa jako organ administracji publicznej właściwy do wydania decyzji w 

niniejszej sprawie, zgodnie z zapisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 23) jest obowiązany zapewnić 

s t ronom pos tępowan ia  czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań.  

 

      Ze względu na fakt iż, w niniejszym postępowaniu organ uzgadniający wydał z urzędu w/w 

postanowienie w którym poprawił omyłkę zawartą w wydanym postanowieniu uzgadniającym i 

określającym warunku  środowiskowe dla  zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 

22.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  

zakładu paliw alternatywnych  wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw 

alternatywnych”  w zakresie zaopatrzenia Zakładu w wodę i poszerzenia katalogu odpadów 

poddawanych termicznemu przetworzeniu o odpady medyczne i weterynaryjne, realizowanego 

przez Mo-BRUK S. A. na części działki o nr  ewidencyjnym   1112/5 i na działce o nr  ewid. 

gruntu 1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów, dlatego też po otrzymaniu tego dokumentu organ 

właściwy przed wydaniem  decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z zapisami w/w ustawy jest 

zobowiązany do poinformowania o tym fakcie strony postępowania.     



 

   W związku z powyższym Burmistrz O żarowa informuje, że St rony  pos tępowan ia mogą 

zapoznać się z aktami sprawy  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 w budynku Urzędu Miejskiego  w Ożarowie; ul. Stodolna 1; 27-530 

Ożarów (pok. 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 15 00.   Po tym terminie sprawa 

zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody  i materiały w sprawie. Stosownie do zapisów 

art. 35 § 5 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego do terminu na załatwienie sprawy nie 

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 

wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu. 
 

      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  obowi ązkowy. 
 
 

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 


