
BURMISTRZ  OŻAROWA                  

 

  Ożarów, dn.  06.04.2018r. 

BII.6220.4.2017                                  

                                                               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 2017r.,  poz. 1405 z 

późn. zm.),                       
 

Burmistrz   Ożarowa 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek GRUPY OZARÓW S. A.; ul. Ks. I. Skorupki 5,                     

00 – 546 Warszawa z dnia 27.10.2017r. (uzupełniony dnia 03.11.2017r.) jest prowadzone postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod 

nazwą: 
 „REYMIX” polegającego na budowie nowej linii do produkcji spoiwa hydraulicznego o nazwie 
handlowej REYMIX, która zostanie zlokalizowana na terenie cementowni eksploatowanej przez 

Grupę Ożarów S.A., pod adresem Karsy 77, 27- 530 Ożarów,  
 

na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 położonej  w  obrębie ewidencyjnym Gliniany,  gm. 

Ożarów. 

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko z udziałem społeczeństwa   

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie tj.:  

a) linii transportu pyłów by-pass do zbiornika o pojemności 100m3 przed mieszalnią, 

b) linii transportu cementu do zbiornika o pojemności 100m3 przed mieszalnią, 

c) mieszalni ,REYMIX” o wydajności mieszania 40Mg/h, 

d) linii transportu gotowego produktu z mieszalni do silosów wysyłkowych ,,REYMIX” 2x2500 m3, 

e) linii transportu gotowego produktu z mieszalni do istniejących kolejowych zbiorników 

wysyłkowych, 

f) silosów wysyłkowych ,,REYMIX” o pojemnościach 2x2500m3 wraz z punktami załadowczymi 

na samochody, 

g) linii transportu gotowego produktu z silosów wysyłkowych ,,REYMIX” 2x2500 m3 do 

istniejących kolejowych zbiorników wysyłkowych. 

    Proces produkcyjny obejmował będzie następujące etapy: transport pyłów by-pass (z produkcji 

cementu) i cementu do zbiorników przed mieszalnią, mieszanie cementu i pyłów by-pass  

w mieszalni, transport gotowego produktu do silosów wysyłkowych, w których będą magazynowane 

oraz załadunek spoiwa na samochody lub transport pneumatyczny do zbiorników wysyłkowych 

kolejowych. Planowana produkcja spoiwa wyniesie ok. 135 000 Mg/rok. 

 

Stosownie do zapisów § 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), przedmiotowe przedsięwzięcie - zaliczane jest do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl zapisów art. 3 ust. 1 pkt 8  

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko - rozumie się przez to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:  weryfikację raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie 

możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

 

 

 



 
    Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Ożarowa.  
 

 

     Natomiast organami  biorącym  udział  w strategicznej  ocenie oddziaływania w/w przedsięwzięcia 

na środowisko  uzgadniając i opiniując są odpowiednio tj.: 

       a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach: ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, 

który postanowieniem znak: WOO-II.4221.4.2018.KS.1 z dnia 30.03.2018r. uzgodnił realizację 

w/w przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, określając jednocześnie warunki jego 

realizacji.   

      b) Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu  PAŃSTWOWEGO  GOSPODARSTWA WODNEGO             

WODY POLSKIE; ul. Wernera 4 A, 26-600 Radom, który postanowieniem znak:                     

WA.ZZŚ.4.436.71.2018.SP z dnia 19.03.2018r. uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia                       

w zakresie oceny wodnoprawnej, określając jednocześnie warunki jego realizacji.   

     c)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie: ul. Sempołowska 3, 27-500 Opatów, 

który opiniuje realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie zdrowia i życia ludzi (aktualnie organ 

jeszcze nie zajął stanowiska na wystąpienie Burmistrza z dnia 07.03.2018r. znak: 

BII.6220.4.2017).   
 

 

 Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się  wystąpienia transgranicznego 

oddziaływania  na środowisko, a zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie. 
 

 

Informacje o tj.: 

      -  wniosku - umieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym 

przez Burmistrza Ożarowa, 

      - raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  umieszczono w „Publicznie dostępnym 

wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Burmistrza Ożarowa.  

 

Informuje się  o tj.: 

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym                        

 z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz   uzgodnieniem  w/w organów)  

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 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,   na adres e-mail: urzad@ozarow.pl , w terminie 

od  dnia 23.04.2018r. do dnia 22.05.2018r.             
        

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ożarowa.  
  
 

    BURMISTRZ   OŻAROWA 
/-/ Marcin Majcher  

mailto:urzad@ozarow.pl

