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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN  

 
Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 (t. j. Dz. U.2016 poz. 23 t. j.), 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   
Dz. U. z 2013 poz.1235 ze zm.) 

zawiadamiam strony postępowania 

 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji  
o środowiskowych uwarunkowań dla budowy dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 
nr geod. 350 w miejscowości Trzek gm. Kostrzyn. 
 
Wnioskodawcą jest:   
Firma Altiplano S.A. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk 
 

Informuję, że organ prowadzący postępowanie podjął wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny  
i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.), informował o okolicznościach faktycznych i prawnych (art. 9 k.p.a.) oraz 
zapewnił czynny udział w postępowaniu (art. 10 k.p.a.). Udostępniono społeczeństwu raport  
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, uzupełnienia do raportu oraz pozostałą dokumentację zgodnie  
z ustawą OOŚ na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce „Farma wiatrowa Trzek”. Informowano o każdym 
etapie procedury poprzesz obwieszczenia zamieszczane w BIP na stronie UM w Kostrzynie,  
w miejscowościach Trzek i Gowarzewo, na tablicy ogłoszeń w UM w Kostrzynie oraz na stronie www. 
ekoportal.gov.pl (zgodnie z ustawą OOŚ). 
Ze względu na charakter inwestycji i obowiązujące przepisy budzące bardzo duże kontrowersje wśród 
społeczeństwa stwierdzam, że przeprowadzenie rozprawy administracyjnej przedłuży tylko trwające już od kilku 
lat postępowanie, nie wpłynie znacząco na zmianę stanowiska inwestora i społeczeństwa oraz nie rozwiąże 
kluczowych problemów takich jak wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi i zwierząt. Obowiązujące prawo 
zgodnie z art. 36 ustawy* stwierdza, że organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę 
administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 14 
sierpnia 2014r. znak sprawy: ZS.6220.5.1.2011 po uzyskaniu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu zaplanowano rozprawę administracyjną w ustalonym harmonogramie w sierpniu 2014r. 
mając na uwadze jak najlepsze wyjaśnienie sprawy. 
W świetle przedstawionych argumentów, po zebraniu wystarczających dowodów do podjęcia decyzji w celu 
zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z art. 36 
ustawy* stwierdzam bark potrzeby przeprowadzania rozprawy administracyjnej. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16784712#art(9)
http://sip.lex.pl/#/dokument/16784712#art(10)
http://www.kostrzyn.wlkp.pl/
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Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzieć się przed wydaniem decyzji  
w ciągu 14 dni od dania doręczenia, w pok. nr 32, w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Kostrzynie  
ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn. 
 
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia . 
Termin 14 dni liczy się od 22 marca 2016r. do 5 kwietnia 2016r. włącznie. 

 

 

 
 
 
Burmistrz Gminy Kostrzyn 

/-/ 
    Szymon Matysek 

 
Art. 10 §1 k.p.a.  Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,  
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub 
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych 
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje 
się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
*ustawa 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16784712_art(49)_1
http://sip.lex.pl/#/dokument/16784712#art(49)

