BURMISTRZ OŻAROWA

Ożarów, dn. 20.07.2011r.

BII.7624.11.2010.2011

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 (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Burmistrz

Ożarowa

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 20.12.2010r. GRUPY OŻARÓW S. A.; ul.
Ks. I. Skorupki 5, 00 – 546 Warszawa jest prowadzone postępowanie w sprawie wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie silosu magazynowego popiołów suchych o pojemności 20 tyś. ton”
na części działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś oraz części działki
o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany, gm. Ożarów.

W związku z uzupełnieniem raportu przez Inwestora, a wymaganym przez
organy weryfikujące raport przystąpiono do powtórzenia procedury oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Budowa silosu magazynowego popiołów suchych
o pojemności 20 tyś. ton” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany oraz części
działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś, gm. Ożarów.
Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie tj.:
1) Silosu magazynowego o pojemność netto silosu 20 tyś. ton, wysokość komory silosu + 41 [m]
średnica 26,8 [m]. Silos magazynowy opracowany został specjalnie w celu umożliwienia
długotrwałego składowania popiołu (do 8 miesięcy) bez utraty jego parametrów. W celu
utrzymania poprawnych parametrów popiołu przewiduje się około raz na cztery tygodnie
(zależnie od aktualnego stopnia napełnienia silosu) recyrkulować około 2700 ton popiołu lub
przetransportować do istniejących silosów popiołu 1-3,
2) Stacji rozładowczej wagonów przeznaczonej do równoczesnego rozładunku czterech wagonów
czterokomorowych,
3) Stacji rozładowczej cementonaczep przeznaczonej do równoczesnego rozładunku czterech
cementonaczep,
4) Budynku sprężarkowni i rozdzielni złożonego z:
a) pomieszczenia sprężarkowni ca. 100 m2 i urządzeń wytwarzających sprężone powietrze,
b) pomieszczenia rozdzielni ca. 50 m2,
Sprężarkownia wyposażona zostanie w następujące zespoły urządzeń: 2 sprężarki
niskoparametrowe VM85 z silnikami o mocy 315 [kW] każda dla potrzeb rozładunku, 2
sprężarki wysokoparametrowe S220 z silnikiem o mocy 160 [kW] dla potrzeb transportu do
silosów 1-3 oraz jednej sprężarki 37 [kW] dla potrzeb AKPiA,

5) Instalacji transportu popiołu z nowobudowanego silosu do istniejących silosów popiołu 1-3,
wydajność transportu systemem z zespołu magazynu do istniejących silosów 1-3 wynosić będzie
80 t/h i zrealizowana będzie za pomocą jednej instalacji transportu,
6) Dróg, placów,
7) Adaptacji układu odpylania istniejących silosów,
8) Systemu transportu z nowego silosu do młynów cementu Z1, Z2, Z3, Z4, Z5.
Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Ożarowa.
Natomiast organami, które brały udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i wydały stosowne postanowienia są tj.:
a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanowieniem z dnia
11.01.2011r. nr SE.V-4471/2/JN/11 zaopiniował realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie
ochrony zdrowia i życia ludzkiego określając jednocześnie warunki jej realizacji.
b) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 11.07.2011r
nr WOO-II.4242.53.2011.KS.4 ; RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-546/10/ks uzgodnił realizację
w/w przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska określając jednocześnie warunki jej
realizacji.

Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania w/w przedsięwzięcia na
środowisko, 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 aneksie 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 opinią
i 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 lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w terminie od 04.08.2011r. do 24.08.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ożarowie, ul. Stodolna 1, pokój 31, w godzinach 700 – 1500.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ożarowa.
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