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ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń „  , , „  u - c\c. m  o m nGolub-Dobrzyn, 06.07.2020 r.

RiOŚ.6233.17.2020.MQ

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) i art. 42 
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

iż wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 03.03.2020 r. Zakładu Masarskiego Helena 
i Stefan Romanowscy Stefan Romanowski, Miliszewy 58, 87-408 Ciechocin o zmianę decyzji 
z dnia 21.12.2015 r. (znak: RiOŚ.6233.26.2015.PSt) Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 
udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działkach o nr geodezyjnych 
211/1 i 211/2, obręb Miliszewy, gmina Ciechocin.

Zgodnie z art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) organem właściwym do zmiany zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów oraz rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest 
Starosta Golubsko-Dobrzyński.

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń 
Wnioskodawcy, Urzędu Gminy Ciechocin i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.golub-dobrzyn.com.pl 
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, 
87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr S I4, od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30. Ewentualne wyjaśnienia przesłane pocztą proszę kierować na wskazany 
wyżej adres, powołując się na numer naszego pisma.

Jednocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków dotyczących 
wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla wyżej wymienionej instalacji 
w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Uwagi 
i wnioski wniesione po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu, 
a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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