
BURMISTRZ   OŻAROWA 
Ożarów, dn. 27.03.2013r.                                                                                      

BII.6220.8.2012.2013 
 
 

OBWIESZCZENIE  
  
          Na podstawie 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.) w związku z art. 49 ustawy                 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia                 
27 lutego 2013r.,  poz. 267)     
 

Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, 
  
prowadzonego na  wnioskiem z dnia 06.08.2012r. GRUPY OŻARÓW S. A. ul. Ks. I. Skorupki 
5, 00 - 546 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia pn. ,,poszerzenie eksploatacji zło ża wapieni i margli „Gliniany - 
Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym or az  północno-wschodnim, na 
powierzchni wi ększej ni ż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produ kcji 
cementu w zakładzie GRUPY O ŻARÓW S.A ”  
na terenie tj.: 
a) działek o nr ewidencyjnych 174, 171, 168, 165, 162, 159, 156, 153, 150, 147/2, 147/1, 144, 143/2, 

143/1, 178/1, 175, 172, 169, 166, 163, 160, 157, 154, 151, 148/2, 148/1, 145, 142, 140, 138, 136, 134, 
131, 129  i części działek 424, 192, 188, 185, 182, 179, 176, 173, 170, 167, 164, 161, 158, 155, 152, 
149/2, 149/1, 146, 141, 139, 137, 135, 133/2, 133/1, 132, 130, 128, 423/1 położonych w obrębie 
ewidencyjnym Potok Kolonia,  

b) działek o nr ewidencyjnych 375, 374, 373, 1104 i części działek 390, 1130, 932, 933, 934, 935, 936, 
937, 938, 555, 939, 556, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 1122/2, 1137/2 położonych w obrębie 
ewidencyjnym Potok Wie ś. 

 

          Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego - St rony 
pos tępowan ia mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych 
materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia 
niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie;   ul. Stodolna 1; 27-530 
Ożarów  w  Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok.             
Nr 31  od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500  z  wyłączeniem dni wolnych od pracy. Po tym 
terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie. 
 
      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. 

 

Wgląd  w  akta  sprawy  nie  jest  obowiązkowy. 
 

Nadmienia się, że w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie                              
z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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