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WÓJT GMINY SOBKÓW
Sobków, dn.05.09.2014 L

Znak: BOŚiGM.6220.2.20 14

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 L o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczet'lstwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 L, poz. 1235 ze zm.)
ponadto zgodnie z art. 10 i at1. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 L, poz. 267 z późno zm. )

WÓJT GMINY SOBKÓW

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Inwestora - Firmy CDS Energy Sp. z 0.0.
ul. Szydlówek Górny 12C, 25-411 Kielce wydal w dniu 05.09.2014 r. decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚiGM.6220.2.20 14 dla przedsięwzięcia pn:
"Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastruktun}" zlokalizowaną na
części działek o nr ewidencyjnym 95, 96/2, 96/3 w miejscowości Bizoręda gmina Sobków.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie .14 -dniowego terminu publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sobków w terminie 14 dni od
daty doręczenia.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących
się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik
wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek
w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12,
28-305 Sobków, w Referacie BlIdo~lictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi
i Gospodarki Mieniem pok. nr 6. /':,~\ -;~
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I. Inwestor - CDS Energy Sp. z 0.0 .. ul. ~lOwek Górny 12C. 25-411 Kielce, adres do korespondencji:
ul. Planty 6/3, 25-502 Kielce;

2. pozostałe strony wg odrębnego wykazu;
3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na:

o Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sobkowi e
o BlP Urzedu Gminv w Sobkowi e
o Tablica ogłoszeń sołectwa Bizoręda

4. a/a

Data i miejsce zamieszczenia Q~< ..9.~.~ &...9.1.lf er.•.. ~ .
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