
                           OBWIESZCZENIE 

                  BURMISTRZA DREZDENKA 

          z dnia 23.09.2022 r. GG.6220.10.2022 

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 ze zm.)  

Burmistrz Drezdenka zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż pismem z dnia 

23.09.2022 r. na wniosek pełnomocnika: Pani Magdaleny Dornik-Morawiec reprezentującą firmę 

„PRIMTECH Szymon Kita”, siedziba: ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Drezdenko, siedziba: ul. Warszawska 1, 66-530 

Drezdenko. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 1157/5, 1157/12, 1158 obręb Drezdenko. 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Drezdenka, organami właściwymi 

do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, 

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku oraz Dyrektor Zlewni Wód Polskich w 

Pile. O wydanie opinii wystąpiono pismem z dnia 23.09.2022 r. 

Zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek. Zgodnie z art. 74 ust 3a pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej 

się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się m.in. 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się 

w odległości 100 m od granic tego terenu.  

W przedmiotowej sprawie zidentyfikowano ponad 10 stron postępowania dlatego też 

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Strony postępowania, nie będące wnioskodawcą, o etapach postępowania będą informowane 

w drodze obwieszczeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej 

www.bip.drezdenko.pl (zakładka  „Informacje o środowisku i jego ochronie”). 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do 

czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). Z aktami 

w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim 

w Drezdenku, 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 wew. 30). 

 

Z up. Burmistrza Drezdenka 
Joanna Bajcar 

Zastępca Kierownika Referatu  
Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska 
 
 
 

Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 23.09.2022 r.  


