Starosta Sieradzki
RS.6233.2.2022.um

Sieradz, dnia 22 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 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 (Dz. U. 2022 poz. 1029), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11c ww. ustawy
oraz art. 113 § 1 i art. 49 §1. i 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.)
Starosta Sieradzki podaje do publicznej wiadomości informację o następującej treści:
W dniu 22 sierpnia 2022 r. Starosta Sieradzki wydał postanowienie znak: RS.6233.2.2022.um,
którym sprostował swoją decyzję z dnia 21 lipca 2022 r., znak: RS.6233.2.2022.um – zezwolenie
na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów
w Bartochowie (gm. Warta), na działkach o nr ewid. 51/2, 86/4, 87/4, 87/7, 88/4, 88/5, 89/3, 89/5,
90/3, 91/3, 92/3, 93/3, 94/3, 95/3, 96/1 obręb 2 Bartochów, udzieloną firmie PROFI – EKO Sp.
z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Odnowiciela 14. Ww. postanowieniem organ
sprostował omyłki pisarskie powstałe podczas tworzenia tekstu ww. decyzji.
W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 05
września 2022 r., można zapoznać się z treścią postanowienia dot. sprostowania oczywistych omyłek
w decyzji Starosty Sieradzkiego z dnia 21 lipca 2022 r., znak: RS.6233.2.2022.um.
Postanowienie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 327, III piętro, tel. 43 88 193 88 i jest
dostępne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30).
Treść postanowienia udostępnia się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sieradzu z dniem 23 sierpnia 2022 r. (www.spsieradz.finn.pl).
Informację należy zamieścić na tablicy ogłoszeń w dniu otrzymania do dnia 05 września 2022 r.
(włącznie).

STAROSTA
Mariusz Bądzior
Wg rozdzielnika:
1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu (+strona internetowa BIP)
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie (+ strona internetowa BIP)
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Bartochów – sołtys sołectwa Bartochów
4. a/a
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