BURMISTRZ  OŻAROWA
Ożarów, dnia  11.04.2012r. 
BII.6220.1.2012          
                                 

OBWIESZCZENIE
Burmistrz   Ożarowa
              Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.01.2012r. GRUPY OZARÓW S. A.; ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 – 546 Warszawa, jest prowadzone  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu  selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR)                  w procesie wypału klinkieru cementowego dla pieca W-1” na części działki o nr ewidencyjnym 1175/6 obręb Gliniany i części działki  o nr ewidencyjnym    1112/3  obręb  Karsy gm. Ożarów.

         Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt  1 w związku § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Rady  Ministrów z  dnia  9 listopada  2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać  na  środowisko (Dz. U. Nr  213,  poz. 1397).
 
        Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 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, Burmistrz Ożarowa  pismem z dnia  11.04.2012r. o znaku: BII.6220.1.2012 wystąpił tj.: do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska           w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie                                 o  zaopiniowanie realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  


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.



BURMISTRZ OŻAROWA
/-/ Marcin Majcher

