BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dn. 22.02.2017r.
BII.6220.7.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 79 ust. 1 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

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek DAVEX Sp. z o. o.; Piotrowice 106; 27-630
Zawichost z dnia 18.12.2015r. jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,Eksploatacja
odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ze złoża ,,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”,

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko z udziałem społeczeństwa
Przedmiotem przedsięwzięcia jest tj.:
a) kontynuacja wydobywania wapieni jurajskich ze złoża ,,Gliniany – Stróża 1” w poszerzonych
granicach w kierunku północnym, wschodnim, zachodnim (w granicach działek o nr ewid. 6/2, 7, 8,
9, 10, 11), przy zastosowaniu materiałów strzałowych,
b) zwiększenie rocznego wydobycia do max 100 tyś. Mg/rok,
c) budowę wałów wokół wyrobiska od strony północnej, wschodniej i południowej,
d) wypełnienie nieczynnego wyrobiska (część działek o nr ewid. 9 i 14) masami ziemno-skalnymi.
Zgodnie z opisem w raporcie eksploatacja przedmiotowego złoża odbywać się będzie tak jak
dotychczas metodą odkrywkową, w wyrobisku stokowo – wgłębnym, systemem ścianowym,
w warstwie suchej, poziomami/piętrami o rzędnych: 190m n.p.m., 180m n.p.m., 170m n.p.m. i 160m
n.p.m. Wydobycie złoża prowadzone będzie z pozostawieniem pasów ochronnych od działek nie
będących we władaniu Inwestora. W ramach zamierzenia przewiduje się zmianę głównego sposobu
urabiania złoża z mechanicznego na urabianie metodami strzałowymi. Na potrzeby kopalni
wykorzystywana będzie ładowarka, koparka oraz wiertnica. Odspojony urobek będzie kierowany do
mobilnego zestawu krusząco-sortującego, pracującego wyłącznie w wyrobisku, w pobliżu ściany
eksploatacyjnej i poruszającego się za frontem robót. Gotowe kruszywo magazynowane będzie w
stożkach magazynowych znajdujących się wewnątrz wyrobiska, w sąsiedztwie w/w zestawu. Wywóz
surowca z terenu kopalni odbywać się będzie od strony północnej w kierunku wschodnim drogą o nr
ewid. 137, w stronę drogi powiatowej Nr 0694T Ożarów – Gliniany – Teofilów.
Stosownie do zapisów § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 39 i 40 lit a rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( t.j. Dz. U. Nr 2016r., poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie 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
przerobu kopalin inną niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26 oraz wydobywanie kopalin ze złoża metodą
odkrywkową inną niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a - bez względu na powierzchnię obszaru
górniczego - zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.

Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Ożarowa.

Natomiast organem, który brał udział w strategicznej ocenie oddziaływania w/w przedsięwzięcia
na środowisko jest:
a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, który postanowieniem z dnia
15.02.2017r. znak: WOO-II.4242.57.2016.IAS.1 uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia
w zakresie ochrony środowiska, określając jednocześnie warunki jego realizacji.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego
oddziaływania na środowisko, a zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie.
Informacje o:
- wniosku - umieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym
przez Burmistrza Ożarowa,
- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i aneksem do raportu umieszczono
w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Burmistrza
Ożarowa.
Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i aneksem do raportu oraz
uzgodnieniem w/w organu ) od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie
planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, pokój 31, w godzinach 700 – 1500
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@ozarow.pl , w terminie od
dnia 09.03.2017r. do dnia 07.04.2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ożarowa.
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