
BURMISTRZ  OŻAROWA 

  Ożarów, dn.  20.08.2012r. 

BII.6720.1.2012                                                                              

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Burmistrza Ożarowa 

 

o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH 

ADMINISTRACYJNYCH GMINY”. 

 

 Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 41 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie  uchwały Nr V/28/2011 z 

dnia 2 marca 2011r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania 

na środowisko dla potrzeb projektu ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU            

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY” zwanego dalej ,,projektem studium”. 

      

           Informuję o możliwości zapoznania się z n/w niezbędną dokumentacją sprawy, która 

znajduje się w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1; 27-530 Ożarów   

(II piętro, pokój nr 31)  tj.: 

a) projektem ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA 

OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY”. 

b) stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie                 

ul. Sempołowskiej 3 wyrażonym w piśmie z dnia 31.07.2012r. o nr SE.V-4412/4/12  

uzgadniającym zakresu i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko do ,,projektu  studium”, 

c) stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wyrażonym             

w piśmie z dnia 12.07.2012r. o nr WPN-II.411.1.62.2012.ML uzgadniającym zakres             

i stopień  szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla ,,projektu 

studium”, 

d) opracowaniem EKOFIZJOGRAFICZNYM  DLA  TERENÓW  GMINY OŻARÓW – 

określającym podstawowe uwarunkowania wynikające z zasobów środowiska 

naturalnego i ich ochrony. 

  

        Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzanej prognozy                             

oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu  w siedzibie  Urzędu  

Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1; 27-530 Ożarów (II piętro, pokój nr 31)  w godzinach 



od 7
00

do 15
00

 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres e-mail: 

urzad@ozarow.pl  w  terminie od dnia  04.09.2012r.  do dnia 24.09.2012r. 

 

             Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy 

oraz przedmiot uwagi lub wniosku czego dotyczy. Uwagi lub wnioski  złożone po upływie 

terminu określonego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgłoszone uwagi i wnioski                

w związku z udziałem społeczeństwa podlegają rozpatrzeniu  przez Burmistrza Ożarowa. 

 

         Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji                   

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                        

o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrza Ożarowa  prowadzi w formie 

elektronicznej publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje                          

o środowisku i jego ochronie, który jest udostępnionym  w Biuletynie Informacji Publicznej 

pod adresem: www.bip.ozarow.pl   

 

  

BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 

 


