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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia 5 marca 2020 r. 

Na podstawie  art.  49, 61 § 4 i  art.  10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
— zwanym dalej „K. p. a.", w związku z  art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 

zawiadamia si ę  
wszystkie strony w sprawie, 

iż  na wniosek Inwestora — Pani Moniki Łaby oraz Pani Aleksandry Polak —Morkisz, 
w tutejszym Urzędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  
na części działki nr 106, obręb 0043 Linowno, gmina Drawsko Pomorskie. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że obowiązujący dla przedmiotowej dziatki 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie nie 
przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie. W ocenie tutejszego 
organu budowa elektrowni słonecznej na działce nr 106 w obrębie Linowno nie jest 
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w związku z powyższym zwalnia organ prowadzący postępowanie w sprawie 
środowiskowych uwarunkowań  z konieczności przeprowadzania postępowania 
wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym przeprowadzenia postępowania 
uzgodnieniowego z innymi organami. 

W związku z powyższym na podstawie  art.  10 § 1 „K. p. a." strony mogą  zapoznać  
się z dokumentacją  dotyczącą  przedmiotowej sprawy w Referacie Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, Park Chopina 2, 78-
500 Drawsko Pomorskie, pokój nr 2, w godzinach: od poniedziałku do środy: 730  — 143°, 
czwartek: 730  — 1530, piątek: 730  — 1330  i wypowiedzieć  się  co do zebranych materiałów 
i dowodów oraz zgłoszonych żądań  w terminie do dnia 30 marca 2020 r. 

Zawiadomienie bądź  doręczenie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia. 

Dzień  publicznego ogłoszenia — 6 marca 2020 r. 

Rozdzielnik: 
1 Tablica ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 
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