BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów dn. 12.04.2013r.
BII.6220.2.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 27 lutego 2013r., poz. 267) w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z Nr 199, poz. 1227 ze. zm.)
Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania,
prowadzonego na wniosek z dnia 20.02.2013r. GRUPY OŻARÓW S. A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00
- 546 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zdzisława Zięba
ROJEKTYDORADZTWO-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, że w dniu

12.04.2013r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.2.2013 nie
stwierdzające potrzeby przeprowadzenia dla w/w przedsięwzięcia oceny oddziaływania na
środowisko.
Na wydane w/w postanowienie nie służy zażalenie.
Przed wydaniem postanowienia uzyskano stosowne opinie organów tj.:
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie (opinia sanitarna
z dnia 11.03.2013r. nr SE.V-4470/7/13.), w której organ stwierdził, że nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresu ochrony
zdrowia i życia ludzkiego dla planowanego w/w przedsięwzięcia,
b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (postanowienie z dnia
02.04.2013r. o nr WOO-II.4240.67.2013.IKG.1), w którym organ stwierdził, że nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony
środowiska dla planowanego w/w przedsięwzięcia.
Jednocześnie Burmistrz Ożarowa informuje, o zakończeniu postępowania dowodowego
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia
oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia Stron postępowania przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego Stroną postępowania jest
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Z opiniami, o których mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie
zainteresowane Strony postępowania mogą zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie,
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej, pok. Nr 31, w godzinach od 700 do 1500 z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz
zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
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