
 

                                                                            Głuchołazy, dnia 01.08.2019r. 
 
  RR.6220.06.2019.MB 
 
 
                                                                                           Za dowodem doręczenia 

 

 
 Wg rozdzielnika 

 
Dotyczy:   opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz. U. z  2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) ), działając na wniosek firmy 
Energy Solar 30 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa reprezentowanej 
przez RTB Developer Sp. z o.o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk zwracam się z 
prośbą o opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko oraz obowiązku  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko  
dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Głuchołazy I” o mocy 
1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bodzanów, gmina Głuchołazy, 
powiat nyski, województwo opolskie”.  
W przypadku opinii sugerującej  potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie 
jego zakresu. 
 
Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71). 
 
 
Załączniki: 
1. Kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2.   Karta informacyjna przedsięwzięcia. 
3.   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bodzanów. 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Firmowa 1 

    45-512 Opole 
   2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie 
    ul. Żeromskiego 7/9  
    48-304Nysa   
   3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
    ul. C.K. Norwida 34 
    50-950 Wrocław 



 
     
   
Do wiadomości:  
 
1.Państwowe  Gospodarstwo Wodne  
   Wody Polskie 
   RZGW we Wrocławiu 
  ul. C.K. Norwida 34  
  50-950 Wrocław 
2.Państwo Dorota i Andrzej Semkowicz 
   48-340 Bodzanów 117 
3.Pani Krystyna Hoc 
   48-340 Bodzanów  107 
4.Pani Iwona Hoc 
   48-340 Bodzanów  107 
5.Państwo Małgorzata i Wiesław Pietrzak 
   ul. Kwiatowa 1 
   48-340 Głuchołazy  
6.A/a (RR – M.B.) 

 
Sprawę prowadzi:  
Marian Bławicki 
Tel.(77) 4092 132 
 
 
Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) są informowane 
o toczącym się  postępowaniu w drodze obwieszczenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


