
Karta informacyjna 
na podstawie rozp. Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości 

 i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie  (Dz.U.Nr 186, poz. 1249) 

Lp. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer karty/rok 13/2016 

2 Rodzaj dokumentu 
 

 
 

raport 
 

3 Temat dokumentu 
 

 
inne 

 
 

4 Nazwa dokumentu 
 
 
 

 
Raport  oddziaływania na środowisko 
oraz sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko 
 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu-opis 
dokumentu 
 
 
 

Raport o oddziaływaniu na 
środowisko dla  zmiany decyzji 
Prezydenta Miasta Stargard 
Szczeciński z dnia 24.07.2013.3 z 
dnia 24.01.2013 roku o 
środowiskowych uwarunkowaniach  
na realizację przedsięwzięcia: 
Rozbudowa geotermii zlokalizowanej 
przy ul.Cieplnej 5a w Stargardzie 
Szczecińskim polegającą na 
wykonaniu odwiertu geotermalnego 
na terenie działki nr ewid. 4/102 i 
przeprowadzeniu rurociągu DN 250 
w pasie drogi 72.KDD - dz. nr ewid. 
4/28, 4/63, 4/74, 4/102, 38/1, 128/7, 
136/1, 1024/1 i 1198 w obr 5 miasta 
Stargard Szczeciński  (pismo 
znak:TI-II.6220.24.7.2013.3) w 
związku z  rozszerzaniem zakresu 
planowanego przedsięwzięcia  
w zakresie:   
1. Wykonania dwóch odwiertów 
geotermalnych na terenie działki  
o numerze 4/102 w obr. 5 miasta 
Stargard, 
2. Wykonania dwóch odwiertów 
geotermalnych na terenie działki  
o numerze 34 lub nr 4/28 w obr 5 
miasta Stargard,  



3.Ułożenia w pasie drogowym ulicy 
Fabrycznej (na terenie Parku 
Przemysłowego) i działek o numerze 
4/28, 4/102 i 34 poniższych połączeń 
technologicznych: 
− rurociągów wodnych 

geotermalnych zatłaczających DN 
250 – sztuk 2 (zimna woda 
geotermalna), 

− rurociągu do celów remontowych 
DN 200 (woda zimna 
geotermalna), 

− rurociągu wody pitnej DN 50 
(rurociąg niemagistralny), 

− kabli energetycznych, średniego i 
niskiego napięcia (0,4 i 15 kV), 

− światłowodów 
telekomunikacyjnych. 

4.Dobudowy budynku technologi-
cznego (pow zabudowy ok. 250m2), 
5.Wykonaniu nowych instalacji 
technologicznych w części 
dobudowywanej (wymienniki ciepła i 
inne urządzenia ciepłowni 
geotermalnej). 
 

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z 
podziałem administracyjnym 
 
 

dz.nr ewid. 4/28, 4/102, 34   obr 5 
miasta Stargard oraz  pas drogowy 

ulicy Fabrycznej 

7 Znak sprawy 
 

TI-II.6220.24.16.2013.3 

8 Dokument wytworzył 
 
 
 

Przedsiębiorstwo EKOLOGPOL 
Henryk Dominiak 

Ul.Piaskowa 61, 72-010 Police 

9 Data dokumentu 
 

04.2016 
 
 

10 Dokument zatwierdził 
 
 

Nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 
 
 

Nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 

Ul.Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard 



 
 

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 
dokumentu 
 
 

 

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
 
 
 

15 Numery kart innych dokumentów s prawie 
 
 

9/2016, 11/2016 
 
 
 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych o 
dokumencie 

 
 
 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania 
informacji 

 
brak 

 
 

18 Uwagi  
 
 
 

 


