
                        OBWIESZCZENIE 

               BURMISTRZA DREZDENKA 

        z dnia 13.06.2022 r. GG.6220.6.2022 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i ust 3f 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)  

Burmistrz Drezdenka zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 13.06.2022 r. 

decyzją Burmistrza Drezdenka  

umorzono  

 

postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w 

Drezdenku siedziba: ul. Niepodległości 4, 66-530 Drezdenko w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

 

„Rozbudowa zespołu hal magazynowych na terenie działek o nr ew. 18/1, 19, 1701/2, 1702, i 

1703 obręb Drezdenko, gm. Drezdenko” 

 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania Burmistrz Drezdenka, po otrzymaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile, a w szczególności stanowiska 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., stwierdził że przedmiotowe 

zamierzenie inwestycyjne nie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1839 ze zm.), co oznacza tym samym, że nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie zostało uznane za bezprzedmiotowe. 

 W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania 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). 

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 11.07.2022 r. 

 

 

z up. Burmistrza Drezdenka 

Dorota Nowak 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 13.06.2022 r.  


