
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA 

                       znak GG.6220.20.2021 

                            z dnia 25.05.2022 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 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 10§1 i 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, iż w dniu 

25.05.2022 r. zakończono postępowanie wszczęte na wniosek inwestora: Zielona Planeta Sp. z 

o.o. Niegosław 156, 66-530 Drezdenko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  

 

„Zbieranie odpadów na działce o nr ewid.  426, obręb Niegosław” 

w którym organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Drezdenka, organem właściwym 

do zaopiniowania przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku oraz Dyrektora Zarządu 

Zlewni Wód Polskich w Pile. 

 

W toku postępowania otrzymano: 

− opinię O/NZ – 89/2021 z dnia 01.12.2021 r. znak NZ.9022.1.40.2021 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, że nie jest wskazana potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia,  

− opinię znak BD.ZZŚ.2.435.408.2021.AK z dnia 07.02.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Pile, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla powyższego przedsięwzięcia.  

− uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia, znak: WZŚ.4221.80.2022.DM z dnia 17.05.2022 r. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

 

Ze zgromadzoną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1, tel. (95) 763 81 02 wew. 30, w pon. od godz. 730 do 1630, od wt. do 

czw. od godz. 730 do 1530, w pt. od godz. 730 do 1430. 

Informuje się strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej 

sprawie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia, czyli do 15.06.2022 r. 

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Uwagi 

złożone po wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym 

do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka. 

 

 

 Z up. Burmistrza Drezdenka 
Joanna Bajcar 

Z-ca Kierownika Referatu  
Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska 
 

 

Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 25.05.2022 r. 


