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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 uzupełniona 
przy piśmie z 22.08.2022 (data wpływu do RDOŚ w Opolu 24.08.2022 r.), nadal 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

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. Ujednolicić warianty realizacji przedsięwzięcia, analizowane w przedłożonej 

dokumentacji. 
W uzupełnieniu do Raportu ooś przedstawiono dwa warianty technologiczne 
planowanego przedsięwzięcia, tj. wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz 
racjonalny wariant alternatywny. W wariancie proponowanym przez wnioskodawcę 
przewiduje się, że panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone na nieruchomej 
konstrukcji aluminiowo-stalowej posadowionej bezpośrednio w gruncie. W wariancie 
alternatywnym rozważano możliwość wykorzystania automatycznego systemu 
naprowadzania (układu nadążnego), umożliwiającego ruch paneli, aby zapewnić 
śledzenie wysokości i azymutu Słońca. W przedstawionej analizie wykazano, że wariant 
alternatywny cechuje się m.in. większą emisją hałasu zarówno na etapie realizacji, jak i 
eksploatacji. 
Natomiast w załączonej Analizie akustycznej rozpatrywano warianty różniące się jedynie 
ilością transformatorów zamontowanych wewnątrz stacji kontenerowej, tj. wariant W1 – 
docelowy, w którym zakłada się montaż dwóch transformatorów w kontenerze 
o powierzchni ok. 60 m2 oraz wariant W2 – alternatywny, w którym przewidziano montaż 
jednego transformatora w kontenerze o powierzchni ok. 30 m2. W żadnym 
z analizowanych wariantów nie uwzględniono trackerów jako źródła hałasu.



2. Podać szacunkowe zużycie wody oraz określić sposób jej dostarczania na etapie 
realizacji inwestycji.

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.

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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