
 

BURMISTRZ  OŻAROWA 
Ożarów, dn. 25.02.2016r.                                                                                       

 BII.6220.7.2014 
  

 

OBWIESZCZENIE  

  
           Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (  t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) 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 2013r.,  poz. 1235 z późn. 

zm.), 

Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, 

prowadzonego na wniosek z dnia 04.07.2014r. (uzupełnionego dnia  10.07.2014r.), a także zmiany 

treści wniosku pismami z dnia 22.01.2015r., 26.01.2015r. i 02.02.2015r. MO – BRUK  S. A. 

Niecew 68, 33 – 322  Korzenna, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 

22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

polegającego na „Budowie  zakładu paliw alternatywnych  wraz z instalacją produkcji energii 

cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 

położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z  realizacją  na części działki  o nr 1112/5 (nowo 

powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1. 

 
     Aktualnie przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r.                       

w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych                          

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003, poz. 8, Nr 104 z późn. zm.).   

 
  

      Burmistrz Ożarowa postanowieniem z dnia 25.02.2016r. o znaku: BII.6220.7.2014 

zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza 

Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  zakładu paliw alternatywnych  wraz z instalacją 

produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr 

ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z  realizacją  na części 

działki  o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 

1112/1, do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych 

sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.   
  

 

      W/w postanowienie znajduje się do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, 

Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 31,  Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 

27-530 Ożarów w godzinach od  700 do 1500 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

 

      Strona niezadowolona może wnieść zażalenie do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego 

w  Kielcach za pośrednictwem  Burmistrza Ożarowa w terminie  7  dni  od  daty jego doręczenia.         

            
 

        W przypadku Stron, które powzięły informację o wydanym postanowieniu za 
pośrednictwem niniejszego obwieszczenie bieg terminu 7 dni przysługujący na złożenie 
zażalenia do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 
3 za pośrednictwem  Burmistrza Ożarowa  rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia  jego  
publicznego ogłoszenia. 
 

  

  
BURMISTRZ OŻAROWA 
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