
 
Kostrzyn, dnia 1 grudnia 2015r. 

ZS.6220.5.1.2011 

OBWIESZCZENIE 
  

Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 34, art. 79  
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. 
poz. 1235 ze zm. ) Burmistrz Gminy Kostrzyn   

 
podaje do publicznej wiadomości  

na 21 dni od 08.12.2015 do 29.12.2015 (włącznie) 
 

uzupełnienia do raportu z dnia 12 sierpnia2015r., 
14 października 2015r. oraz 13 listopada 2015r.  

na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestycji polegającej na budowie 
dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 350 w miejscowości 
Trzek gm. Kostrzyn. 

Jednocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w 
terminie 21 dni od  08.12.2015 do 29.12.2015 (włącznie). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:  
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kostrzynie ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn; ustnie  
do protokołu w pokoju nr 32 w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Kostrzynie (poniedziałek od 
9:00 do 17:00; od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15); za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: 
budownictwo@kostrzyn.wlkp.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez 
rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kostrzyn. 
 
1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało w 

dniu 10.01.2011 r. na wniosek firmy Altiplano S.A. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk (dawniej 
Altiplano Sp. z o.o. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk). 

2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz 
Gminy Kostrzyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko – byli 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Poznaniu.  

3. Społeczeństwo w terminie 21 dni od 18.09.2014 do 08.10.2014 (włącznie) mogło zapoznać się  
z raportem oddziaływania na środowisko dla budowy dwóch turbin wiatrowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą  na działce nr geod. 350 w miejscowości Trzek gm. Kostrzyn. 

4. Społeczeństwo w terminie 21 dni od 23.03.2015 do 12.04.2015 (włącznie) mogło zapoznać się  
z uzupełnieniem raportu z dnia 03.03.2015r. dla budowy dwóch turbin wiatrowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 350 w miejscowości Trzek gm. Kostrzyn. 

5. Uzupełnienie raportu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia  
12 sierpnia 2015r.(data wpływu: 17.08.2015r.) zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
w zakładce „Farma Wiatrowa Trzek” w dniu 24.08.2015r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
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Miejskiego w Kostrzynie, poprzez Obwieszczenia w m. Trzek oraz w Gminie Kleszczewo oraz 
przesłane informacje do stron postępowania.  

6. Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu została   
umieszczona na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Farma Wiatrowa Trzek” w dniu 
16.07.2015r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, poprzez 
Obwieszczenia w m. Trzek oraz w Gminie Kleszczewo oraz przesłane informacje do stron 
postępowania.  

7. Uzupełnienie do raportu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia  
6 października 2015r.(data wpływu: 09.10.2015r.) zostało umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu w zakładce „Farma Wiatrowa Trzek” w dniu 14.10.2015r.; 

8. Uzupełnienie do raportu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia  
4 listopada 2015r.(data wpływu: 06.11.2015r.) zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
w zakładce „Farma Wiatrowa Trzek” w dniu 13.11.2015r. 

9. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2015r.(data wpływu: 
18.11.2015r.) zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Farma Wiatrowa 
Trzek” w dniu 27.11.2015r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, 
poprzez Obwieszczenia w m. Trzek oraz w Gminie Kleszczewo oraz przesłane informacje  
do stron postępowania.  

10. Informujemy, że na stronie internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Farma Wiatrowa Trzek 
można zapoznać się z kolejnymi etapami postępowania. 

11. Z całością dokumentacji (wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, postanowieniami 
wydanymi w sprawie oraz raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko  
oraz uzupełnieniami) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie przy  
ul. Dworcowej 5 w Kostrzynie w godzinach pracy (poniedziałek od 9:00 do 17:00; od wtorku  
do piątku od 7:15 do 15:15) w pokoju nr 32 lub na stronie internetowej: www.kostrzyn.wlkp.pl   
w zakładce Farma wiatrowa –Trzek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Kostrzynie. 

12. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: 

 zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie; 

 zamieszczenie na stronie: www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Farma wiatrowa –Trzek; 

 zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie;   

 poprzez Obwieszczenia w miejscowości Trzek oraz Gminie Kleszczewo; 

 w publicznym dostępnym wykazie –www.ekoportal.gov.pl; 

 przesłane indywidualnie do stron postępowania. 
Burmistrz Gminy Kostrzyn 
                  /-/ 
      Szymon Matysek 
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