
 

BURMISTRZ  OŻAROWA 
Ożarów, dn. 22.02.2016r.                                                                                       

 BII.6220.7.2015  
  

 
 

OBWIESZCZENIE  

  
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) 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 2013r., poz. 1235 z późn. 

zm.),   

 

Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, 

prowadzonego na wniosek z dnia 18.12.2015r. DAVEX Sp. z o. o.; Piotrowice 106, 27 – 630 

Zawichost w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni jurajskich ,,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. 

 
  

         W dniu 22.02.2016r. o znaku: BII.6220.7.2015 Burmistrz Ożarowa wydał postanowienie  

o zawieszeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa 

złoża wapieni jurajskich ,,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, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu  

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Na wydane w/w postanowienie  nie służy  zażalenie. 

 

Przed wydaniem w/w postanowienia  Burmistrz Ożarowa jako organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia stwierdził w drodze 

postanowienia z dnia 28.01.2016r. o znaku: BII.6220.7.2015 o obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym został określony zakres raportu                          

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.   

 

 

      W/w postanowienie znajduje się do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, 

Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 31,  Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 

27-530 Ożarów, w godzinach od  700 do 1500 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

  

 

  
 

  

  
BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


