
BURMISTRZ  OŻAROWA 
Ożarów, dn. 06.05.2013r.                                                                                       

 BII.6220.2.2013 
  

 

OBWIESZCZENIE  

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

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 27 lutego 2013r.,  poz. 267)  oraz art. 74 ust. 3 i 

art. 85 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 (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 20.02.2013r.                   

(uzupełniony dnia 09.04.2013r.) GRUPY OŻARÓW S. A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 - 546 

Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zdzisława Zięba  ROJEKTY-DORADZTWO-

USŁUGI, ul. Wandejska 8, 30-383 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej zakładowej stacji 

paliw na terenie zakładu cementowni ,,GRUPY  OŻARÓW S. A.”” na części działki o nr 

ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś,  gm. Ożarów. 

Burmistrz  Ożarowa  

 podaje do publicznej wiadomości   

 
  

            W dniu 06.05.2013r. znak: BII.6220.2.2013 wydana została decyzja  o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej 

zakładowej stacji paliw na terenie zakładu cementowni ,,GRUPY  OŻARÓW S. A.”” na części 

działki o nr ewidencyjnym 1141/7 obręb Potok Wieś,  gm. Ożarów. W toku procedury uzyskania 

w/w decyzji  Burmistrz Ożarowa wydał postanowienie z dnia 12.04.2013r. znak: BII.6220.2.2013 

o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowej 

inwestycji, w związku z czym nie było konieczności sporządzania raportu oddziaływania w/w 

przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzania procedury udziału społeczeństwa                            

w przedmiotowym postępowaniu.  

   

        W/w decyzja, dokumentacja sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                    

w Opatowie można się zapoznać i jest 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  7
00

 do 15
00

 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

  
 

           Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu 

może wnieść odwołanie do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w  Kielcach  za 

pośrednictwem  Burmistrza Ożarowa w  terminie 14  dni  od  daty jego doręczenia.                   

W przypadku Stron, które powzięły informację o wydanej decyzji  za pośrednictwem 

niniejszego obwieszczenie bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do 

Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach  za pośrednictwem  Burmistrza 

Ożarowa  rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia  jego  publicznego ogłoszenia. 
 

  

  
BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


