
BURMISTRZ  OŻAROWA 

Ożarów, dn. 25.04.2018r. 

BII.6220.3.2018  

 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza   Ożarowa 

 

      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1257 z późn. zm.) oraz  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 2017r.,  poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na wniosek Grupy 

Rozwoju OZE  Sp. z o. o.; ul. Jarzębinowa 7, 76 – 220 Główczyce z dnia 17.04.2018r. jest 

prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia 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. 

 

    Planowane w/w przedsięwzięcie polegające na zabudowie systemami fotowoltaicznymi,   

wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1ha (przy 

czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 

budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 52  lit b rozporządzenia Rady  Ministrów z  

dnia  9 listopada  2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać  na  

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

     Na  podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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, Burmistrz Ożarowa  pismem z dnia  25.04.2018r. 

znak: BII.6220.3.2018 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                     

w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu  i obowiązku sporządzenia raportu   

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

      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. 

 
 

Nadmienia się, że zgodnie z 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 


