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WEZWANIE

W związku z wnioskiem Zastępcy Wójta nr OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 28.12.2021 r., 
(data wpływu do RDOŚ w Opolu 30.12.2021 r.) działającego z upoważnienia Wójta Gminy 
Turawa, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie 
farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego 
etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 25, 26, 1527/59, obręb Ligota Turawska, 
gm. Turawa”, informuję, że przedłożone uzupełnienie (na wezwanie tut. organu z 26.01.2022 
r.) do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (dalej raport), wymaga 
dalszego wyjaśnienia.

Wobec powyższego na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 1491), dalej ustawa Kpa, w związku z
art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247, ze zm.), dalej ustawa ooś,

ponownie wzywam

Solar SGE III Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, do złożenia 
uzupełnienia Raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w 
następującym zakresie:

1) przedstawić wyniki inwentaryzacji awifauny terenu inwestycji, wykonanej w okresie 
lęgowym przepiórki, ortolana, pokląskwy i turkawki tj. pomiędzy 15 maja a 15 lipca;

2) przedstawić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na lokalne populacje ww. gatunków.
3) podać szacunkowe zużycie wody oraz określić źródło jej pochodzenia na etapie 

likwidacji.
4) przedstawić oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie 

likwidacji inwestycji.
W uzupełnieniu Raportu przedstawiono ponownie analizę wpływu realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.

5) uzupełnić streszczenie w języku niespecjalistycznym o informacje zawarte w raporcie, 
uwzględniając elementy stanowiące uzupełnienie do raportu (art. 66 ust. 1 pkt 18 
ustawy ooś);

Uzupełnienie w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich 
zapisem w formie elektronicznej (płyta CD) należy przedłożyć w terminie do 03.06.2022 r. 
W przypadku braku odpowiedzi w ww. terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o 
zgromadzoną dotychczas dokumentację. W sytuacji potrzeby wydłużenia czasu do 
przedłożenia odpowiedzi na niniejsze wezwanie, konieczne jest poinformowanie tutejszego 
organu o konieczności jego przedłużenia.

Równocześnie zawiadamiam, zgodnie z art. 36 ww. ustawy Kpa, że sprawa dotycząca 
uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na konieczność 
przedłożenia uzupełnienia w przedstawionym wyżej zakresie, nie może być załatwiona w 
terminie określonym w art. 77 ust. 6 w/w. ustawy ooś.
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W związku z powyższym przewiduję załatwienie sprawy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania kompletnego uzupełnienia. Równocześnie informuję, że zgodnie z zapisami art. 
37 ustawy Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani 

w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1;
b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 

Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem 
organu prowadzącego postępowanie tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu.

Odpowiedź na przedmiotowe wezwanie należy przekazać również Wójtowi Gminy 
Turawa.

W odpowiedzi na wezwanie należy powołać się na numer sprawy wskazany w 
lewym górnym rogu.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

 

Otrzymuje:
1. Solar SGE III Sp. z o.o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin
2. Wójt Gminy Turawa z prośbą o powiadomienie o przedmiotowym wezwaniu stron postępowania, w tym 

zwłaszcza w trybie art. 10 kpa.
3. a/a

Sprawę prowadzi Anna Kubiaczyk anna.kubiaczyk.opole@rdos.gov.pl tel. 77 45-26-239
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