
BURMISTRZ  OŻAROWA 

Ożarów, dn. 13.01.2020r.  

BII.6220.3.2019           

                                  

OBWIESZCZENIE 

Burmistrz   Ożarowa 

 

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2096 z późn. zm.) oraz  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 2018r.,  poz. 2081 z późn. zm.) w związku z zapisami art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 

2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1712),  Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że 

na wniosek z dnia 01.04.2019r. ZAKŁADU  GÓRNICZEGO PANTOTI Sp. z o. o.; ul.                

ks. Stanisława Staszica 6/06, 25-008 Kielce (uzupełnionego dnia 30.04.2019r.), jest 

prowadzone postępowanie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: 

 

,,Eksploatacja odkrywkowa ze złoża  wapieni jurajskich ,,GLINIANY-STRÓŻA”  
na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5  obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów. 

      Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko wymienionych w  § 3 ust. 1 pkt  39, 40 i 86 rozporządzenia Rady  Ministrów z  

dnia  9 listopada  2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących   znacząco  oddziaływać  na  

środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), w związku z zapisami § 4 rozporządzenia Rady  

Ministrów  z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco  

oddziaływać  na  środowisko (Dz. U. z 2019r.,  poz. 1839).    

      Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 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, Burmistrz Ożarowa  pismem z dnia  13.01.2020r. 

o znaku: BII.6220.3.2019 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                       

w Kielcach Regionalnego, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce i Regionalnego Dyrektora 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA 

WODNEGO WODY POLSKIE ul. Zarzecze 13B, 03-194   o uzgodnienie warunków realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. 

 

Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania 
administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 
 

 

BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


