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CRE WIDE Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, to firma, która zajmuje się realizacją
inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na terenie gminy Czerniejewo działamy od września
2013 roku.

W Czerniejewie planujemy zrealizować projekt o mocy ok. 56 MW. Projekt ten zakłada budowę
farmy wiatrowej składającej się z 11 elektrowni oraz budowę 5 pojedynczych, niezależnych turbin
wiatrowych.

Firma CRE WlDE Sp. z o.o. prowadzi również projekt w gminie sąsiedniej - Niechanowo. projekt
w Niechanowie jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentów planistycznych (Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Miejscowy plan
Zagospodarowania Przestrzennego). Chętnych, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy
Niechanowo, którego pracownicy, podzielą się doświadczeniem z zakresu procesu administracyjnego
dla farmy wiatrowej.

Plan lokalizacji turbin wiatrowych dla gminy Czerniejewo jest następujący - elektrownie zostały
rozlokowane we wschodniej częścigminy, na linii północ-południe. Obszary, które zostały wyznaczone
to tereny otwarte, zlokalizowane z dala od zabudowy mieszkaniowej, lasów czy terenów chronionych.

Na potrzeby naszej inwestycji, zleciliśmy prowadzenie monitoringów środowiskowych, które
są Prowadzone od marca 2014 roku. Wyniki monitoringów mają być oparciem w opracowaniu
niezbędnego dla całej procedury dokumentu, jakim jest raport o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia na
Środowisko. Badania zakończą się w marcu 2015 roku, Analiza środowiska przyrodniczego gminy
PomoŻe nam skorygować lokalizacje turbin wiatrowych tak, aby nie miały one negatywnego wpływu
na ptaki oraz nietoperze.

W trakcie naszych prac w gminie Czerniejewo, rozpoczęliśmy również prowadzenie procedury
związanej z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej dta masztu do pomiarów wiatru. W najbliższych
miesiącach planujemy montaż masztu.

Ponadto, nasza firma bierze czynny udział w wydarzeniach, jakie mają miejsce w gminie
Czerniejewo. W maju br. byllŚmy obecni na Dniach Czerniejewa, 6 lipca byliśmy obecni na Familijnym
Pikniku Piłkarskim organizowanym w Zydowie. Podczas tych wydarzeń, mieszkańcy miell możliwość
sPotkania się z nami, wyjaśnienia wątpliwości związanych z inwestycją, czy poszerzenia wiedzy
dotyczącej e ne rgetyki wiatrowej.

W czerwcu oraz w lipcu, we wszystkich sołectwach gminy, z inicjatywy Pani Burmistrz były
Prowadzone konsultacje społeczne dotyczące naszej inwestycji. Również podczas tych wydarzeń
mieszkańcy mleli możliwość spotkania się nami. Nasi przedstawiciele, byli obecni na konsultacjach
w większości miejscowości w gminie.

W najbliŻszych miesiącach będziemy wnioskować do Urzędu Gminy i Miasta Czerniejewo
o zorganizowanie spotkania inwestora z mleszkańcami, na które już dziś zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy.

Gorąco zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy w celu uzyskania dodatkowych
informacji!

Adres e-mail: biuro@cre-wide.pl
Adres siedziby spółki: ul. Norwida 8, 89-100 Nakło nad Notecią
Numer kontaktowy: (52)56106 73 
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