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Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 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 2016r., poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na wniosek z dnia
23.11.2016r. GRUPY OŻARÓW S. A.; ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 – 546 Warszawa, jest
prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą:
„CEM III PROJET - polegający na budowie linii technologicznej do produkcji
cementów żużlowych w cementowni, którą eksploatuje GRUPA OŻARÓW S. A. w
miejscowości Karsy 77, gm. Ożarów”, na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6
położonej w obrębie ewidencyjnym Gliniany i na części działek o nr ewidencyjnych 1141/9;
1141/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Potok Wieś, gm. Ożarów.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca
zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego
lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te
zostały określone; w związku z instalacją do produkcji klinkieru cementowego inną niż
wymienioną w § 2 ust. 1 pkt 18 oraz instalacje do produkcji cementu lub wapna.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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 25.11.2016r.
o znaku: BII.6220.5.2016 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy kodeksu postępowania
administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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