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OBWIESZCZENIE
Burmistrza

Ożarowa

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 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, że na wniosek z dnia
26.04.2019r. CALCIUM Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 89/223, 01 – 355 Warszawa
złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Ryszarda Reczko jest prowadzone
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą:
,,Eksploatacja piasków ze złoża Śródborze w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów,
powiat opatowski, województwo świętokrzyskie” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/6
położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Planowane przedsięwzięcie przez inwestora polegające na tj.: wydobywaniu kopalin ze
złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego większego niż 2 ha, przy
wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, zalicza się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 40
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 4 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 10.07.2019r.
o znaku: BII.6220.4.2019 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce i Regionalnego Dyrektora Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY
POLSKIE, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, 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.
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.
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