
                     OBWIESZCZENIE 

            BURMISTRZA DREZDENKA 

          GG.6220.10.2022 z 23.11.2022 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 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 

ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do wiadomości stronom postępowania, że  

 

wydano postanowienie 

 

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia (sporządzenie raportu) w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika 

Pani Magdaleny Dornik-Morawiec reprezentującej firmę „PRIMTECH Szymon Kita”, siedziba: ul. 

Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry działającej w imieniu inwestora Gminy Drezdenko, 

siedziba: Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  

„Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” 

 

Z treścią postanowienia oraz 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 (tel. 95 763 81 02 wew. 30) 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

pismem znak BD.ZZŚ.2.435.298.2022.AK z dnia 29.09.2022 r. (data wpływu 05.10.2022 r.) wyraził 

opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak 

WZŚ.4220.589.2022.PK z dnia 14.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) wyraził opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz określił zakres informacji wymagający szczególnego uwzględnienia w raporcie, tj. 

oddziaływanie akustyczne pochodzące z planowanego przedsięwzięcia na tereny chronione przed 

hałasem. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku nie wyraził opinii w przedmiotowej 

sprawie w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy o ooś (14 dni od dnia otrzymania 

wniosku), co zgodnie z art. 78 ust. 4 w/w ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

Od niniejszego postanowienia stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Zażalenie należy wnieść za 

pośrednictwem Burmistrza Drezdenka w terminie do dnia 14.12.2022 r. 

 

 

Z up. Burmistrza Drezdenka 
Dorota Nowak 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej 
i Ochrony Środowiska 

 

Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 23.11.2022 r. 


