
BURMISTRZ  OŻAROWA 

  Ożarów, dnia   03.07.2017r. 

BII.6220.3.2017                                                              
 

OBWIESZCZENIE   
O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA  

  
  

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1257) 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  ( t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 353 z późn. zm.), 

 

       Burmistrz Ożarowa  zawiadamia, że w dniu 27.06.2017r. zostało wszczęte na wniosek                  

Pana Michała Gilewskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą:    
 

,,Budowa obiektu hodowlanego do tuczu brojlera kurzego wraz                             

z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi niezbędnymi do 

funkcjonowania gospodarstwa w miejscowości Sobótka ”,  

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540 obręb ewidencyjny Sobótka, gm. 

Ożarów.   
 

    Planowane w/w przedsięwzięcie polegające na hodowli kur w ilości 39 990szt. (co daje 

jednostkę przeliczeniową inwentarza o wartości 159,96 DJP), magazynowanie podziemne 
gazu płynnego w ilości dwóch zbiorników o pojemności 6700litrów każdy oraz 
hodowla kur w ilości powyżej 40DJP w odległości mniejszej niż 100m od najbliższych 

terenów mieszkalnych, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 36, 102 i 103a rozporządzenia 

Rady  Ministrów z  dnia  9 listopada  2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco  

oddziaływać  na  środowisko ( t.j. Dz. U.  z 2016r.,  poz. 71). 

 

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 zapisami art. 49 ustawy - Kodeksu 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 


