
BURMISTRZ  OŻAROWA 

Ożarów, dn. 12.03.2014r. 

 

BII.6220.4.2014  

                                  

OBWIESZCZENIE 

Burmistrz   Ożarowa 

 

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)  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, że na wniosek z dnia 

12.03.2014r. GMINY OZARÓW; ul. Stodolna 1, 27 – 530 Ożarów jest prowadzone 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: 

 

 ,,Przebudowa dróg gminnych relacji Śmiłów – Binkowice,  Przybysławice – 

Pisary, Sobótka – Pisary, Sobótka k/remizy stanowiących ciąg 

komunikacyjny  od drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice do 

drogi krajowej w miejscowości Sobótka”   
 

na  działkach  w  gm. Ożarów tj.: 
a) o nr ewidencyjnym  130 obręb  ewidencyjny  Przybysławice,  
b) o nr ewidencyjnych 9; 152; 154 obręb  ewidencyjny  Binkowice, 
c) o nr ewidencyjnych 60; 61 obręb  ewidencyjny  Prusy, 
d) o nr ewidencyjnych  374; 364 obręb  ewidencyjny  Pisary, 
e) o nr ewidencyjnych 788/2; 794/2; 833 obręb  ewidencyjny  Sobótka. 

 

         Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  60 rozporządzenia Rady  Ministrów                   
z  dnia  9 listopada  2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać  na  
środowisko (Dz. U. Nr  213,  poz. 1397 z późn. zm.). 

           Na  podstawie art. 64 ust. 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  12.03.2014r. 

o znaku: BII.6220.4.2014 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                    

Kielcach  i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,                                      

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu   

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

  
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 


