
            OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA 

                                   z dnia 13.09.2022 r. 

 

Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 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 ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do 

publicznej wiadomości, że wszczęto postępowanie na wniosek Usługi i Handel „ŚMIGACZ” Mirosław 

Matuszewski siedziba: ul. Reja 1, 66-530 Drezdenko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  

 

„Przetwarzanie odpadów budowlanych w kruszarce na dz. 577/1 obręb Trzebicz, gmina Drezdenko” 

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Drezdenka, organami właściwymi do uzgodnienia 

przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Powiatowy 

Państwowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Wód Polskich w Bydgoszczy. O wydanie opinii wystąpiono do w/w organów w dniu 12.09.2022 r. 

 

Ze zgromadzoną dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) 

można zapoznać się 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). 

 

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 30 dni tj. od dnia 

13.09.2022 r. do 13.10.2022 r. 

 

Zgodnie z w/w ustawą uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym na adres srodowisko@drezdenko.pl. 

 

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Drezdenku, Referat Gospodarki 

Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1 w godz. pracy urzędu. 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 

Zastępca Kierownika Referatu  
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 13.09.2022 r. 


