
BURMISTRZ  OŻAROWA                  

 

  Ożarów, dn.  25.11.2020r. 

BI.6220.17.2020.AO                                  

                                                               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 2020r.,  poz. 283 z 

późn. zm.),                       
 

Burmistrz   Ożarowa 

 

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

00 – 546 Warszawa z dnia 05.11.2020r. jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: 
,,Przebudowa instalacji dozowania paliw alternatywnych do kalcynatora w cementowni Cement 

Ożarów zlokalizowanej w Karsach 77, 27-530 Ożarów”, 

 na części działki o nr ewid. 1175/6  obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów. 

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko z udziałem społeczeństwa   

  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa obecnie działającej linii dozowania paliw 

alternatywnych w następującym  zakresie tj.: 
 

a) systemowe zwiększenie wydajności taśmy transportującej paliwa alternatywne z silosów do 

układu dozowania  - wydajność do 52 Mg/h, 

b) wymiana pośredniego zbiornika buforowego na zbiornik rozdzielający materiał. 

c) wymiana urządzenia dozującego na układ dozowania składający się z:  Urządzenia dozującego o  

pojemności 50m3, Dwóch podajników celkowych z dedykowanym dla nich transportem 

pneumatycznym. 

d) zmiana łącznej mocy zainstalowanych urządzeń z 650 na 1300kW. 

e) wykonanie nowego  zasilania urządzeń  energią elektroenergetyczną siecią kablową, 

f) zmiany konstrukcji nośnej wsporczej wieży kalcynatora  w punktach posadowienia nowych 

urządzeń.   

 

Zmianie (zwiększeniu) ulegną ilości dozowania paliwa alternatywnego tj.: godzinowe do 52 Mg/h, 

dobowe do 1248 Mg/d i roczne 430000 Mg/rok.   

 

Stosownie do zapisów  § 2 ust. 1 pkt 46 w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 oraz  § 3 ust. 2 pkt 1 w związku                  

z § 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć  

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

przedsięwzięcie - zaliczane jest do przedsięwzięć mogących 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.: 

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

w zakresie ochrony środowiska,     



2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO  GOSPODARSTWA 

WODNEGO WODY POLSKIE; ul. Zarzecze 13b, 03 – 194 Warszawa, w zakresie oceny 

wodnoprawnej,     

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie: ul. Stefanii  Sempołowskiej 3, 27-500 

Opatów, który opiniuje realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie zdrowia i życia ludzi.     

4) Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego Departament   Środowiska i Gospodarki Odpadami 

Al. IX Wieków Kielc 3,  25 – 516 Kielce, w zakresie pozwolenia zintegrowanego. 

 
 

 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.  

 

       Dokumenty związane z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są                           

zamieszczane przez Burmistrza Ożarowa w bazie danych na stronie internetowej 
http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home Baza danych  jest prowadzona w systemie 

teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Informuje się  o tj.: 

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

 z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)  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 10.12.2020r. do dnia 08.01.2021r.             
        

 

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

 

    BURMISTRZ   OŻAROWA 
/-/ Marcin Majcher  
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