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ZAWIADOMIENIE

Sobków, dn. 20.08.2014 r.

Zgodnie z art. lO, art. 61 {I 1,4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekstjednolity Dz. U. z 2013 L, poz. 267 z późno zm.), art. 73 ust. 1, art. 75 ust.!
pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 L - o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie,
udziale społeczetistwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

WÓJT GMINY SOBKÓW

zawiadamia, że na wniosek inwestora Pana Tomasza Gwóźdź Tombet Zakład
Usługowo-Handlowy uł. Wesoła 51/403 , 25-363 Kielce, który wpłynął do Urzędu Gminy
w Sobkowie w dniu 17.06.2014 L, uzupełniony w dniu 22.07.2014 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w miejscowości Korytnica gmina Sobków na działce o nr ewidencyjnym 329/33".

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących
się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik
wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele działek lub osoby
legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Sobków w dniu 20.08.2014 r. wystąpił
z pismem do PaJistwowego Powiatowego łnspektora Sanitarnego w Jędrzejowie i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym sporządzenia raportu i jego ewentualnego
zakresu dla danego przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału
w każdym jego stadium.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie
tutejszego urzędu, w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki
Mieniem, Plac Wolności 12,28-305 Sobków.

Niniejsze zawiadomienie zostąjc podane do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie na:

l. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sobkowi e;
2. tablicy ogłoszeń solectwa Korytnica;
3. BlP Urzcdu Gmin\' w Sobkowic'

Otrzvmuja:
I. Inwestor;
2. pozostałe strony wg odrębnego wykazu;
3. aJa:
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