BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dn. 03.06.2019r.
BII.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 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 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),
Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania,
prowadzonego na wniosek z dnia 08.03.2019r. (uzupełniony dnia 10.04.2019r.) CALCIUM Sp. z
o. o., ul. Powstańców Śląskich 89/223, 01 – 355 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika
Pana Ryszarda Reczko w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa wapieni jurajskich ze złoża
,,Anna 2” z urabianiem ścian przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych w miejscowości
Śródborze, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie wraz z możliwością
wprowadzenia mobilnego zakładu przeróbczego do wyrobiska” z realizacją na części działek o nr
ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.
W dniu 03.06.2019r. o znaku: BII.6220.1.2019 Burmistrz Ożarowa wydał postanowienie
o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu dla
przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja odkrywkowa wapieni jurajskich ze
złoża ,,Anna 2” z urabianiem ścian przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych
w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie
wraz z możliwością wprowadzenia mobilnego zakładu przeróbczego do wyrobiska”
z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid.
Śródborze, gm. Ożarów.

Przed wydaniem w/w postanowienia uzyskano stosowne wymagane opinie n/w organów tj.:
1) Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO
GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE w opinii z dnia 11.05.2019r. znak:
WA.RZŚ.436.1.796.2019.ZZ04.SP wyraził stanowisko, że nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego w/w przedsięwzięcia,
jako organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Ponadto organ, stosownie do zapisów art. 64 ust. 3a
wskazał warunki i wymagania jakie powinny być określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w opinii z dnia 22.05.2019r. znak:
WOO-II.4240.80.2019.AS.1 wyraził stanowisko w zakresie ochrony środowiska, że istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego w/w
przedsięwzięcia i określił jego zakres.
W/w opinie znajdują 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 z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu 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.
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