BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów dn. 12.07.2019r.
BII.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) 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
2018r., poz. 2081 z późn. zm.),
Burmistrz Ożarowa zawiadamia strony postępowania,
postanowieniem Burmistrza Ożarowa z dnia 17.05.2019r. zostało wznowione z Urzędu
postępowanie administracyjne zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Ożarowa znak:
BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko realizowanego pod nazwą: ,,Budowa
i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w
obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Wznowienie w/w postępowania w trybie nadzwyczajnym, ze względu iż wystąpiła potrzeba
uzupełnienia formalnego materiału dowodowego o opinię organu tj. Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY
POLSKIE.
W dniu 04.07.2019r. wpłynęła do tut. Urzędu opinia Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE z dnia
03.07.2019r. znak: KR.RZŚ.435.562.2019.MK w której organ wyraził stanowisko, że nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Burmistrz Ożarowa informuje, o zakończeniu postępowania dowodowego 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 opinią, o której 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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