
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WOOŚ.4221.34.2022.BB.1 Opole, dnia  31 maja 2022 r. 
                                                                                   

WEZWANIE

W związku z wnioskiem Zastępcy Wójta Gminy Turawa nr OŚ.V.6220.10.2021 z 
20.05.2022 r., (data wpływu do RDOŚ w Opolu 23.05.2022 r.), o uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą 
techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach nr ewidencyjny nr 
318/95, 319/95 obręb Ligota Turawska, gmina Turawa, powiat opolski, województwo 
opolskie”, informuję, iż załączona do ww. wniosku dokumentacja pn.: „Raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą  „Budowa farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub 
etapowo” opracowana w kwietniu 2022 r. przez Pana Łukasza Kurkowskiego, nie spełnia 
wszystkich wymogów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), dalej zwanej ustawą 
ooś.

Wobec powyższego na podstawie art. 106 § 4 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa - t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 
w związku z art. 66 ww. ustawy ooś

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 na załączniku mapowym wrysowane ciągi widokowe, które wzięto pod 

uwagę analizując wpływ inwestycji na krajobraz oraz punkty widokowe, dla których 
dokonano analizy (z podaniem odległości wyznaczony punktów od farmy).

2. Przedłożyć fotografie przedstawiające obszar inwestycji, wykonane z wyznaczonych 
punktów widokowych, zawierające wizualizację planowanej farmy fotowoltaicznej. 

3. Przedstawić analizę wpływu realizacji inwestycji na potencjalnych obserwatorów (osoby 
poruszające się wzdłuż wyznaczonych ciągów widokowych). Przy analizie należy 
uwzględnić również turystów poruszających się szlakiem rowerowym znajdującym się w 
sąsiedztwie inwestycji (informacja ze strony gm. Turawa). 

4. Przedstawić ocenę wpływu inwestycji na krajobraz uwzględniającą ekspozycję czynną 
(skąd farmę widać) i ekspozycję bierną (co widać i jak farma się komponuje z
innymi elementami panoram).

5. Przeanalizować, w jaki sposób inwestycja może ograniczyć pełnienie funkcji, dla jakich 
OCHK Lasy Stobrawsko-Turawskie został powołany, w tym zaspokojenie potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem.  

6. Przedstawić analizę akustyczną przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, w tym:
a) lokalizację i kwalifikację akustyczną najbliższych terenów chronionych ustaloną na 

podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich 
terenów potwierdzonego przez właściwy organ,

b) wykaz źródeł hałasu na terenie inwestycji wraz z podaniem ich poziomu mocy 
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akustycznych,
c) obliczenia propagacji hałasu, wykonane zgodnie z normą PN-ISO 9613 2:2020 

Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczania. Należy wykonać obliczenia w siatce obliczeniowej oraz w 
punktach obliczeniowych zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów 
chronionych akustycznie, rozkład pola akustycznego przedstawić na czytelnym 
podkładzie mapowym, dołączyć dane wprowadzone do programu obliczeniowego 
oraz wyniki obliczeń.

7. Podać oszacowaną ilość ścieków socjalno-bytowych, powstających na każdym z etapów 
inwestycji.

8. Podać szacunkowe zużycie wody oraz określić sposób jej dostarczania, na etapie 
realizacji oraz likwidacji inwestycji.

9. Przedstawić oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza 
na etapie likwidacji inwestycji.

10. Przedstawić racjonalny wariant alternatywny, wraz z uzasadnieniem jego wyboru. Jako 
wariant alternatywny dla ww. inwestycji nie może być rozpatrywana budowa farmy 
wiatrowej, gdyż jest to inne przedsięwzięcie wskazane w treści rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Wariant powinien dotyczyć 
farmy fotowoltaicznej. W związku z powyższym należy przedstawić nowy wariant 
alternatywny.

11. Określić przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko, w tym 
również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i 
budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z 
punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, 
także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

12. Przedstawić porównanie oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 
oddziaływania na :

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 
2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,

f)    wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-e;
13. Przedstawić uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z 

uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 7 ustawy ooś. 
14. Odnieść się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.
15. Uzupełnić streszczenie w języku niespecjalistycznym tak, by odnosiło się do każdego 

elementu raportu, w tym uwzględniając elementy stanowiące uzupełnienie do raportu;

Uzupełnienie w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich 
zapisem w formie elektronicznej (płyta CD) należy przedłożyć w terminie 30 dni od 
otrzymania wezwania. 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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Odpowiedź na przedmiotowe wezwanie należy również przekazać Wójtowi Gminy 
Turawa. W odpowiedzi na wezwanie proszę przywołać numer pisma zawarty w lewym 
górnym rogu niniejszego pisma.

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

 

Otrzymują:
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. aa

Sprawę prowadzi Barbara Bednarek email: barbara.bednarek.opole@rdos.gov.pl, tel.: 77 45-26-238
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