
BURMISTRZ  OŻAROWA                  

 

  Ożarów, dn. 11.05.2017r. 

BII.6220.1.2016                                   

                                                               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 ( t.j. Dz. U z 2016r.,  poz. 353                                

z późn.  zm.), 
 

Burmistrz   Ożarowa 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05.01.2016r. Pana Dariusza Zubrzyckiego 

działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Andrzeja Zielonka - Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ,,SPIN-B” ul. Wardyńskiego 3, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, jest prowadzone 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

realizowanego pod nazwą: ,,Budowa stacji tankowania paliw płynnych (etyliny, oleju napędowego i 

gazu płynnego propan-butan) z zadaszeniem nad dystrybutorami i pawilonem handlowym, 
budynku podstawowej stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz z częścią socjalno-
handlową, myjnią bezobsługową dwu stanowiskową, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 

10m3 ” na działce nr 71/5 obręb ewidencyjny Maruszów, gm. Ożarów,   

 

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko z udziałem społeczeństwa   
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest tj.:  

1. Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego. 

2. Budowa stacji paliw, w skład której wejdą: 

a) budynek obsługi stacji paliw z częścią handlową o powierzchni zabudowy ok. 120 m2, 

b) zbiornik czterokomorowy podziemny do magazynowania paliw płynnych (Pb, ON)                            

o pojemności 60 m3, 

c) zbiornik LPG podziemny o pojemności 10 m3, 

d) dwa dystrybutory paliw usytuowane na wysepce paliwowej z zadaszeniem, 

e) myjnia dwustanowiskowa bezdotykowa, z zamkniętym obiegiem wody, z osadnikiem i 

separatorem substancji ropopochodnych zlokalizowana po południowo – wschodniej stronie 

działki inwestycyjnej, 

f) budynek stacji obsługi pojazdów wraz z częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy 

ok. 400 m2, zlokalizowany po południowej stronie działki inwestycyjnej, 

g) niezbędna infrastruktura techniczna, w tym: 

 przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki 

bytowe o pojemności do 10m3, system odwodnienia terenów utwardzonych z osadnikiem 

i separatorem substancji ropopochodnych oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki 

deszczowe o pojemności do 10m3, zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachów o 

pojemności do 10 m3, 

 drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe. 

   

 Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 pkt 35 i 36  rozporządzenia Rady  Ministrów z  dnia 9 listopada  

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na  środowisko ( t.j. Dz. U. Nr  

2016r.,  poz. 71), instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub 

mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego, 

instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub 

mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych 

surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji 

do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz 



płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie 

większej niż 3 m3 - zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

    Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Ożarowa.  
 

     Natomiast organami, które brały udział  w strategicznej  ocenie oddziaływania w/w przedsięwzięcia 

na środowisko wydając  stosowne postanowienia to:   

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanowieniem z dnia 

04.05.2015r. nr SE.V-4471/1/17 zaopiniował realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie 

ochrony zdrowia i życia ludzkiego  określając jednocześnie  warunki jego realizacji.     

b) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 

06.04.2017r. znak: WOO-II.4242.58.2016.GO.2 uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia                  

w zakresie ochrony środowiska  określając jednocześnie warunki jego realizacji.   
 
 

 

 Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się  wystąpienia transgranicznego 

oddziaływania  na środowisko, a 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 aneksem 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   

uzgodnieniem  w/w organu ) od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,  

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie 

planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie                        

Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, pokój 31, w godzinach 700-1500                                         

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym,   na adres e-mail: urzad@ozarow.pl , w terminie od  

dnia 26.05.2017r. do dnia 24.06.2017r.             
        

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ożarowa.  
  
 

 
 

    BURMISTRZ   OŻAROWA 
/-/ Marcin Majcher  
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