
    O B W I E S Z C Z E N I E 
            BURMISTRZA  DREZDENKA 
                   z dnia 26.04.2022 r. 
 
 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze 
zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do wiadomości stronom postępowania, że  

 
wydano decyzję 

 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  

 
„Budowa farmy fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW, zlokalizowanej we wschodniej 

części działki nr 531, obręb Niegosław, gm. Drezdenko, powiat Strzelecko-Drezdenecki, 
województwo lubuskie” 

w postępowaniu wszczętym na wniosek NIEGOPOL Sp. z o.o., siedziba ul. Głogowska 84, lok. 3-
3a, 60-741 Poznań  

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości 
zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów w 
Urzędzie Miejskim w Drezdenku, Referat Gospodarki Gminnej Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 
1, w pon. od godz. 730 do 1630, od wt. do czw. od godz. 730 do 1530, w pt. od godz. 730 do 1430 (tel. 
kontaktowy (95) 763 81 02). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak NZ.9022.1.8.2022 z 
dnia 20.01.2022 r. (data wpływu 21.01.2022 r.) - opinia O/NZ-9/2022 - wyraził opinię iż dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazana potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak 
WZŚ.4220.53.2022.DM z dnia 20.01.2022 r. (data wpływu 20.01.2022 r.) wyraził opinię, że dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko oraz wskazał warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia. Warunki te zostały w całości uwzględnione w poniższej decyzji. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile 
pismem znak BD.ZZŚ.2.435.35.2022.AK z dnia 07.02.2022 r. (data wpływu 11.02.2022 r.) wyraził 
opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji. Warunki te zostały w całości 
uwzględnione w poniższej decyzji..  

Burmistrz Drezdenka w wydanej decyzji z dnia 26.04.2022 r. uwzględnił wszystkie 
przedstawione warunki zawarte  w/w opiniach organów 
 
Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza 
Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, czyli do dnia 24.05.2022 r. 
 

Z up. Burmistrza Drezdenka 
Dorota Nowak 

Kierownik Referatu  
Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska 

 
 
 
Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 26.04.2022 r.  


