
PREZYDENT MIASTA                    Dnia  26.04.2016 roku 
         Stargard            
 
TI-II.6220.24.18.2013.3 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

Zgodnie z zapisami  art.3 ust.1 pkt 11 w zwi ązku z art. 33 ust. 1, pkt 1, art. 79 ust. 1 
ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 roku o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z pó źniejszymi zmianami), art. 49 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 roku Kodeksu post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ), 

 
z a w i a d a m i a m 

o wszcz ęciu post ępowania oraz przyst ąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
w ramach prowadzonego post ępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Prezydenta Miasta Stargard Szczeci ński (pismo znak:TI-II.6220.24.7.2013.3 z dnia 24.01 .2014r.) na 
realizacj ę przedsi ęwzięcia: rozbudowa geotermii zlokalizowanej przy ul.Cie plnej 5a w Stargardzie 
Szczecińskim, tj.: na wykonaniu odwiertu geotermalnego na t erenie działki nr ewid. 4/102  
i przeprowadzeniu ruroci ągu 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 Szczec iński), dla której prowadzona jest ocena 
oddziaływania przedsi ęwzięcia na środowisko. Wnioskowana zmiana polega na rozszerzeni u zakresu 
przedsi ęwzięcia o:  

1. Wykonanie dwóch odwiertów geotermalnych na teren ie działki o numerze 4/102 w obr. 5 miasta 
Stargard. 

2. Wykonanie dwóch odwiertów geotermalnych na teren ie działki o numerze 34 lub 4/28 w obr. 5 
miasta Stargard.  

3. Ułożenie w pasie drogowym ulicy Fabrycznej (na terenie Parku Przemysłowego)  
i działek o numerze 4/28, 4/102 i 34 poni ższych poł ączeń technologicznych: ruroci ągów wodnych 
geotermalnych zatłaczaj ących DN 250 – sztuk 2 (zimna woda geotermalna);ruro ciągu do celów 
remontowych DN 200 (woda zimna geotermalna);ruroci ągu wody pitnej DN 50 (ruroci ąg 
niemagistralny); kabli energetycznych, średniego i niskiego napi ęcia (0,4 i 15 kV); światłowodów 
telekomunikacyjnych. 

4. Dobudow ę budynku technologicznego (pow. zabudowy ok. 250m 2). 
5. Wykonanie nowych instalacji technologicznych w c zęści dobudowywanej (wymienniki ciepła  

i inne urz ądzenia ciepłowni geotermalnej). 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  oraz raport oddziaływania na 
środowisko powyższego przedsięwzięcia, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz oraz „raport” 
znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie. Raport wraz z wnioskiem, skierowano do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, celem dokonania uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, celem wydania 
opinii. 

 
INWESTOR : G-TERM ENERGY Sp. z o.o., Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno. 
 
W dniach od 28 kwietnia  2016 roku do dnia 18 maja 2016 roku  można zapoznać się  
z aktami sprawy wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskać wyjaśnienia, złożyć 
na piśmie uwagi i wnioski dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Stargardzie przy ul.Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w godzinach 8.00-16.00. Uwagi i wnioski można 
składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul.Hetmana Stefana 
Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym – 
na adres: urzad@um.stargard.pl – w temacie wniosku należy wpisać: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia – 
Geotermia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Stargard. 
W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. 
  
          Z up. Prezydenta Miasta 
 
                  Danuta Harabasz 
          Zastępca Inżyniera Miasta  


