BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dnia 08.04.2013r.
BII.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz
art. 73 ust. 1 w związku z 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 (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że w dniu 08.04.2013r. zostało wszczęte na wniosek

GMINY OŻARÓW
ul. Stodolna 1
27– 530 Ożarów
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II” realizowana
na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek
przyległych do ulic tj. : Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki,
Kochanowskiego, Monte Cassino, Szkolna, Górna, Zielna, Leśna, Stodolna, Ostrowiecka,
Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka,
Przejazdowa, Jasna, Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w budynku Urzędu
Miejskiego w Ożarowie; ul. Stodolna 1; 27-530 Ożarów, w Referacie Planowania
Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój Nr 31 w godzinach 700 – 1500
z wyłączeniem dni wolnych od pracy, można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym
wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.
Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy,
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania
w/w decyzji jest Burmistrz Ożarowa.
Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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