
      OBWIESZCZENIE 

        BURMISTRZA DREZDENKA 

GG.6220.21.2021 z dnia 10.06.2022 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. 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 w dniu 10.06.2022 r. 

 

wydano postanowienie 

 

o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek (data wpływu do tut. urzędu 

17.11.2021 r.) inwestora Sun Farms Sp. z o.o. siedziba Al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.  

 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działce nr 73/14 obręb 

Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drezdenko” 

 

do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z 

postanowieniem z dnia 18.05.2022 r. znak GG.6220.21.2021 r. Żadna ze stron nie wniosła 

zażalenia na w/w postanowienie w związku z czym stało się ono prawomocne z dniem 

09.06.2022 r. 

Zgodnie z art. 63 ust. 5a 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) jeżeli w 

terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.  

Z treścią postanowienia oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w 

Urzędzie Miejskim w Drezdenku, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. 

Ogrodowa 1, w godzinach: w pon. od godz. 730 do 1630, od wt. do czw. od godz. 730 do 

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

Na postanowienie z dnia 10.06.2022 r. o zawieszeniu postępowania stronom nie 

przysługuje prawo wniesienia zażalenia. 

 

z up. Burmistrza Drezdenka 

Joanna Bajcar 

Zastępca Kierownika Referatu 

Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska 

 

 

Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 10.06.2022 r.  


