
WÓJT GMINY
woj^ opolskie
OSZP.6220.6.2021

Rudniki, dnia 14.02.2022r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 póz. 735 ze zm.), w związku z art. 63 ust. l i 4, art. 65 ust.
2 i 3, art. 66 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 2021 r., póz. 2373 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. l pkt 54 lit.b.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., póz. 1839) po rozpoznaniu wniosku
WMC PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dowborczyków nr 25 lok. 102, 90-019
Łódź

postanawiam

I. wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej
wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Julianpol, Gmina
Rudniki" planowanego do realizacji na działkach o nr ew. 267, 268, 269 oraz
270 obręb Julianpol - istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

II. Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021 r., póz. 2373 z późn. zm.), ze szczególnym
uwzględnieniem oddziaływania na krajobraz, zgodnie z postanowieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr
WOOS.4220.523.2021.AK z dnia 10.01.2021r. Analiza oddziaływania na
krajobraz powinna zawierać:

l. określenie charakteru krajobrazu na terenie i w otoczeniu inwestycji oraz
występujących tam typów krajobrazu;

2. określenie znaczących cech krajobrazowych, na które może oddziaływać
realizacja przedsięwzięcia (znaczące cechy krajobrazu, które należy uwzględnić
to:

a) liczba i zróżnicowanie panoram oraz planów widokowych, które są
podstawowymi jednostkami budowy krajobrazu w ujęciu fizjonomicznym,
z identyfikacją planów i panoram charakterystycznych, typowych
i unikatowych;

b) wyróżniające się w planach i panoramach indywidualne oraz grupowe
dominanty i subdominanty krajobrazowe o charakterze naturalnym oraz
antropogenicznym).

3. określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na
których może mieć wpływ widok inwestycji;
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4. wizualizację fotograficzną projektowanej inwestycji wkomponowanej
w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych;

5. oszacowanie wpływu inwestycj i na kraj obraz uwzględniaj ące ekspozycj ę czynną
(skąd farmę widać) i ekspozycję bierną (co widać i jak farma się komponuje z
innymi elementami panoram).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia z dnia 28.09.2021r., uzupełnionym w dniu 29.11.2021r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Julianpol, Gmina Rudniki"-:"

Zgodnie z art. 74 ust. l 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247 ze zm.), dalej zwanej ustawą OOS
do wniosku dołączono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia;
Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z art. 74 ust. l pkt. 2 ustawy
dalej zwanej ustawą OOS zawierającą dane, o których mowa w art. 62a w/w
ustawy;
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
oświadczenie zawierające informację, że Wnioskodawca nie jest podmiotem
zależymy od jednostki samorządu terytorialnego;
oświadczenie o finansowaniu przedsięwzięcia;
pełnomocnictwo do reprezentowania dla Pana Michała Kamila Witych
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sporządzonego w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia na terenie gminy
Rudniki - Uchwała nr XXVII/255/06 z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony w celu
przeznaczenia gruntów do zalesienia na terenie gminy Rudniki.

Na postawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty
informacyjnej przedsięwzięcia należało stwierdzić, że wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3
ust. l pkt 54 lit. b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub
magazynowa, wraz z towarzysząca jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niż: l ha na obszarach innych niż wymienione \v lit. a-przy czym przez powierzchnie zabudowy
rozumie się powierzchnię terenu zajetq przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię
przeznaczoną do przekształcenia w -wyniku realizacji przedsięwzięcia; " rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. póz. 1839), stanowi przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie zatem z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko planowane
przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na
podstawie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy stwierdzono także, że organem właściwym do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Rudniki.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rudniki obwieszczeniem znak: OSZP.6220.6.2021 z
dnia 23.12.2021r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w nawiązaniu
do art. 74 ust. 3 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 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia, poprzez publiczne
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach, stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (B IP) Gminy Rudniki, na okres od dnia 23.12.2021r. do dnia
10.01.2021r., tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Julianpolu, na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Krzepice, sołectwie Szarki, /gmina Krzepice/
Jednocześnie informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z
aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. l 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,
przekazując w załączeniu wniosek o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną
przedsięwzięcia, uzupełnienia KIP, Wójt Gminy Rudniki wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o
oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano
organy opiniujące o braku na terenie przedsięwzięcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Pismem nr NZ. 9022.4.3.2022.LS z dnia 10.01.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Oleśnie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią nr PO.ZZS.2.435.426.2021.JS z dnia 10.01.2022r. Dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ
wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących
warunków i wymagań:
l. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny

technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku - rodzaj i stan techniczny
wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego
przed zanieczyszczeniem;

2. plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn
budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt
przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

3. naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych;
4. na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących

zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;
5. wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód

podziemnych przed zanieczyszczeniem;
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6. pod instalację fotowoltaiczną o mocy do 3,22 MW przeznaczyć do 3,22 ha na działkach
ewid.nr 267, 268, 269, 270 obręb Julianpol, gmina Rudniki;

7. w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej instalacji z urządzeniami drenarskimi
wykonać ich przebudowę w celu zachowania ciągłości sieci;

8. ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, pochodzące
od pracowników prowadzących montaż farmy odprowadzać do przenośnych zbiorników
bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione
podmioty;

9. odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i
sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

10. miejsca lokalizacji transformatorów należy wyposażyć w misy, o pojemności pozwalającej
pomieścić cały wyciek oleju, zabezpieczając tym samym środowisko gruntowo - wodne
przed zanieczyszczeniem;

11. wody opadowe i roztopowe z terenu nowoprojektowanej elektrowni odprowadzać w
sposób niezorganizowany w grunt;

12. do mycia paneli stosować wyłącznie czystą wodę bez dodatku środków chemicznych,
dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w
przypadku silniejszych zabrudzeń;

13. po zakończeniu robót budowlano - montażowych teren inwestycji należy uporządkować.

Pismem nr WOOS.4220.523.2021 AK z dnia 10.01.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu wyrazil opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziah^wania przedsięwzięcia na środowisko, ustalając jednocześnie zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z
art. 66 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 202 lr., póz. 247 z póz. zm), ze szczególnym uwzględnieniem oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, przy czym analiza oddziaływania
na krajobraz powinna zawierać:

określenie charakteru krajobrazu na terenie i w otoczeniu inwestycji oraz
występujących tam typów krajobrazu;
określenie znaczących cech krajobrazowych, na które może oddziaływać realizacja
przedsięwzięcia (znaczące cechy krajobrazu, które należy uwzględnić to:

• liczba i zróżnicowanie panoram oraz planów widokowych, które są podstawowymi
jednostkami budowy krajobrazu w ujęciu fizjonomicznym, z identyfikacją planów
i panoram charakterystycznych, typowych i imikatowych;

•wyróżniające się w planach i panoramach indywidualne oraz gmpowe dominanty i
subdominanty krajobrazowe o charakterze naturalnym oraz antropogenicznym),

- określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których
może mieć wpływ widok inwestycji,

- oszacowanie wpływu inwestycji na krajobraz uwzględniające ekspozycję czynną (skąd
farmę widać) i ekspozycję bierną (co widać i jak farma się komponuje z innymi elementami
panoram.)

W mniejszym rozstrzygnięciu. Wójt Gminy uwzględnił:
informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (syg. akt NZ. 9022.4.3.2022.LS
z dnia 10.01.2022r);
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opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (syg. akt
WOOŚ.4220.523.2021.AKz dnia 10.0.2022r.);
opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (syg. akt
PO.ZZS.2.426.2021.JS z dnia 10.01.2022r.);
szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. l pkt l -3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. rok 2021 póz. 2373), a mianowicie:

l) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie
powiatu oleskiego, w gminie Rudniki, na działkach o nr ew. 267, 268, 269 oraz 270 obręb
Julianpol. Planowana inwestycja zajmie powierzchnię 3,22 ha. Teren planowanego
przedsięwzięcia otoczony stanowi mozaika pól uprawnych oraz łąk znajdujących się
w otoczeniu kompleksów leśnych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się
w odległości ok. 230 m od granicy terenu realizacji przedsięwzięcia.

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne pozwalające
na wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do
3,22 MW, z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). W ramach inwestycji wykonana
zostanie również niezbędna infrastruktura towarzysząca.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano następujące elementy:
konstrukcja do instalacji paneli fotowoltaicznych;
panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 3,22 MW;
inwertery w ilości do 161 szt.;
maksymalnie 3 wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe średniego
napięcia;
instalacja monitorująca;
instalacja odgromowa;
ogrodzenie i pozostałe elementy infrastruktury niezbędne dla funkcjonowania
elektrowni.

Planowaną elektrownię fotowoltaiczną tworzyć będą panele fotowoltaiczne jednostronne
lub dwustronne, z wykorzystaniem konstrukcji statycznej lub panele z automatycznym
systemem naprowadzania modułów, tzw. trackery, które posadowione będą na ruchomej
konstmkcji, tzw. trackerze, która umożliwia przesuwanie się paneli względem położenia
słońca. Panele fotowoltaiczne zostaną podzielone na sekcje, a następnie podłączone do
inwerterów, w których nastąpi zamiana napięcia stałego DC na napięcie przemienne AC,
pozwalające połączyć instalację ze stacją transformatorową. Inwestor zakłada, że energia
elektryczna z elektrowni fotowoltaicznej przekazana zostanie do sieci elektroenergetycznej
lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego za pomocą linii kablowej średniego napięcia,
prowadzonej pomiędzy stacją transformatorową a słupem średnich napięć. Kable zostaną
ułożone w ziemi na głębokości min. l m, na podsypce piaskowej oraz pokryte zostaną warstwą
piasku, a następnie gruntem rodzimym. Inwestor przewiduje zastosowanie maksymalnie 3
stacji transformatorowych wyposażonych w rozdzielnicę AC, transformator/y, rozdzielnicę
średnich napięć, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb
własnych, układ łączności, instalację oświetlenia, instalację ogrzewania i wentylacji oraz
system monitonngu.

•

•

•

•
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Elektrownia słoneczna nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowana i zarządzana
zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą wykonywane
okresowo. Zgodnie z KIP przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej
wyniesie ok. 30 lat.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Z KIP wynika, że w pobliżu planowanej inwestycji obecnie nie występują inne farmy
fotowoltaiczne. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedmiotowego obszaru i wpływu
planowanej inwestycji na środowisko stwierdza się, że zidentyfikowane oddziaływania
generowane przez przedsięwzięcie ograniczają się głównie do terenu bezpośrednio
zajmowanego przez elektrownię fotowoltaiczną.

różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody w ilości l m3/d oraz powstawanie ścieków
bytowych w ilości ok. l m /d, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, biorących
udział w pracach budowlanych i montażowych. Ścieki te zbierane będą w szczelnych
zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych. Następnie będą one odbierane
przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia.

Na etapie eksploatacji instalacji Inwestor planuje okresowe mycie paneli. Szacuje się, że
do mycia może dojść 1-2 razy do roku. Panele będą myte czystą wodą, bez zastosowania
środków chemicznych. Zakłada się że zostanie na ten cel zużyte sumarycznie 97 m3 wody
rocznie. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe
i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać
w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie wody, surowców i
materiałów budowlanych, paliw oraz energii elektrycznej.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie budowy wyniesie do l m3/d. Woda dowożona
będzie beczkowozem. Szacowana ilość użytego kruszywa wyniesie około kilkadziesiąt ton.
Kruszywa, tj. piasek i żwir, wykorzystane zostaną na potrzeby posadowienia stacji
transformatorowej.

W przypadku zastosowania dwustronnych paneli fotowoltaicznych może zostać
wykorzystane także jasne kruszywo, rozmieszone pod panelami fotowoltaicznymi. Grubość
warstwy kruszywa wyniesie kilka/kilkanaście centymetrów, a ilość materiału zależeć będzie od
ilości i rodzaju paneli, których dobór określony zostanie na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego. Powierzchnia zajęta przez kruszywo wyniesie w takim wypadku
około 40% powierzchni przedsięwzięcia, tj. około 1,3 ha.

Opcjonalnie, przy montażu inwerterów, może być wykorzystywany cement. Szacowana
ilość cementu to kilkadziesiąt kilogramów. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa w czasie
realizacji przedsięwzięcia wyniesie do 5 litrów.
Wykorzystanie przewiduje się głównie przez narzędzia spalinowe. Paliwa zużywane będą także
przez samochody obsługujące miejsca prac budowlanych, np. w czasie transportu materiałów.
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Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w czasie realizacji przedsięwzięcia wyniesie
do 1000 kWh. Energia elektryczna wykorzystana zostanie do zasilania maszyn i urządzeń
budowlanych, elektronarzędzi oraz oświetlenia placu budowy. Źródłem energii będzie agregat
prądotwórczy.

c) emisji i występowania innych uciążliwości,
Możliwość oddziaływania na środowisko planowanej instalacji wiąże się z jej trzema okresami
życia: budową, eksploatacją oraz likwidacją.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się
wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania
akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze
zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczenie
elementów do budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze
dziennej Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter
miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

W trakcie montażu instalacji będzie zachodziła emisja niezorganizowana. Emisja
zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego,
krótkoterminowego i chwilowego.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody na cele socjalno-bytowe, a także
powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, które
zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych ekipy
budującej instalację. Następnie będą one odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne,
posiadające odpowiednie zezwolenia.

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej wystąpi emisja hałasu w związku z pracą
urządzeń elektrycznych - inwerterów i transformatora, umieszczonych wewnątrz budynku
technicznego. Oddziaływanie to wystąpi w najbliższym otoczeniu ww. źródeł hałasu i zamknie
się w granicach terenu inwestycji.
Ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budowlanej przekazywane będą firmie
zajmującej się wywozem nieczystości płynnych, posiadającej stosowne zezwolenia.

d) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za sobą zagrożenia wystąpienia
poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, rodzaj i ilość substancji
niebezpiecznych znajdujących się na terenie farmy, nie spowoduje jej zakwalifikowania do
zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i
ilości znajdujących się -w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku -wystąpienia poważnej a-warii
przemysłowej (Dz. U. z 2016r., póz. 138).

Farma fotowoltaiczna została zaprojektowana z uwzględnieniem obserwowanych obecnie
możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz przewidywanych w
przyszłości zmian klimatu.
Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba stosowania
specjalnych rozwiązań, mających na celu adaptację przedmiotowej inwestycji do zmian
klimatu, takie jak fale upałów, wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała
dalekosiężny i długookresowy korzystny wpływ na klimat, poprzez obniżenie zapotrzebowania
na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenie wydobyci nieodnawialnych
surowców energetycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w
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procesach spalania paliw, energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu.

e) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na
środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie,

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, będące efektem prowadzonych
prac budowlano-montażowych, tj. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01,17 090211709 03 [1709 04] w ilości ok. 0,16 Mg/okres realizacji,
żelazo i stal [17 04 05] w ilości ok. 0,16 IVIg/okres realizacji, opakowania z papiem i tektury
[15 01 01] w ilości ok. 0,08 Mg/okres realizacji, opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02]
w ilości ok. 0,08 Mg/okres realizacji, opakowania z drewna [15 01 03] w ilości ok. 0,16
Mg/okres realizacji, zmieszane odpady opakowaniowe [15 01 06] w ilości ok. 0,16 Mg/okres
realizacji, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 0202 [15 02 03] w ilości ok. 0,06 Mg/okres realizacji,
aluminium [17 04 02] w ilości ok. 0,32 Mg/okres realizacji, kable, inne niż wymienione w 17
04 10 [17 04 ll]w ilości ok. 0,48 Mg/okres realizacji, niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne [20 03 01] w ilości ok. 0,32 Mg/okres realizacji. Na etapie funkcjonowania
przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być
ewentualnie odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych.
Wszystkie odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym
firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

f) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,
W trakcie robót może wystąpić wzmożony hałas wynikający z pracy maszyn, urządzeń i
samochodów. Powodowany przez nie hałas będzie ograniczany poprzez zastosowanie
sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie
atesty maszyn i urządzeń. Faza realizacji wiąże się z emisją niezorganizowaną w postaci spalin
z silników, pojazdów i maszyn rolniczych, emisja ustąpi wraz z zakończeniem robót.
Uwzględniając rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie
spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z
mogących powstawać emisji.
Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego. Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi
przekroczenie dopuszczalnych dla trenów dostępnych dla ludności wartości natężenia pola
elektrycznego, tj, 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w
bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska lęgowe oraz ujścia rzek-nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem
w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie- nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a
zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
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c) obszary górskie lub leśne - nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem w
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych -teren planowanej inwestycji znajduje się około 150 m
od miejsca ujęcia wody i terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Jaworek"

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem
opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza
stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym
obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji przedsięwzięcia jest położony w
odległości 3 km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Załęczański Łuk Warty
PLH 100007, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 - Dz. U. Woj. Łódzkiego póz. 1685 oraz Dz.
Urz. Woj. Opolskiego póz. 1072, zpóźn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano
istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i
siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań
ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planie
zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań
ochronnych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji
znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. póz. 1098 z późn. zm.), a zatem
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich
zakazów.

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz
planowanymi powiększeniami istniejących form ochrony przyrody, ujętymi w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOS na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl
poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja h-ajobrazu naturalnego województwa opolskiego
wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006), inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze o wysokich walorach krajobrazowych, w związku z czym
niezbędna jest ocena wpływu przedsięwzięcia na ten element środowiska.

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobienshvo ich przekroczenia

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w \vojewódzPwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przeta-oczeń standardów
jakości powietrza.
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f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem w zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia

g) gęstość zaludnienia:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Rudniki, gdzie gęstość zaludnienia
wynosi 83 osób/km2.

h) obszary przylegające do jezior - nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem w
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują w bezpośrednim
sąsiedztwie a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

j) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że działki inwestycyjne
zlokalizowane są w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 325
Zbiornik Częstochowa. Zgodnie z danymi przedstawionymi w „Informatorze PSH Główne
Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce" opracowanym pod redakcją J. Mikołajków i A.
Sadurski obszar zbiornika GZWP nr 325 wynosi 778,9 km . Zbiornik ma charakter porowy, a
miejscami porowo-szczelinowy. Poziomem zbiornikowym są utwory jury środkowej.
Proponowane dla obszaru ochronnego zbiornika zakazy, nakazy i zalecenia w zakresie
użytkowania i korzystania z wód mają za zadanie zapobieganie jakościowej degradacji wód
oraz zapewnienie ich ochrony ilościowej. Na podstawie danych przedstawionych w k.i.p.
stwierdzono, że realizacja inwestycji przy zachowaniu warunków niniejszej opinii nie stworzy
zagrożenia dla wód podziemnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że hydrograficznie działka
inwestycyjna zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w
granicach obszarów dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: JCWP o kodach:
PLRW600017184129 - Prosna do Wyderki PLRW60001718172 - Grabarka, a także w
granicach dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPdo kodach: PLGW600081 i
PLGW600082.

Stan JCWPd o kodach PLGW600081 i PLGW600082 oceniono jako dobry pod względem
ilościowym, jaki pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu
chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona". Cele środowiskowe dla JCWPd
zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r.,póz.1967)to:

l) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi

między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.
Zasoby JCWPd PLGW600081 i PLGW600082 podlegają ochronie z uwagi na ich

wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Inwestycja nie znajduje się
w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęć wody.

JCWP o kodzie PLRW600017184129 - Prosna do Wyderki ma status naturalnej części
wód, o złym stanie i ocenie ryzyka ustalonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów
środowiskowych, określonych jako niepogarszanie i utrzymanie aktualnego dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego.
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JCWP o kodzie PLRW60001718172 - Grabarka ma status naturalnej części wód, o dobrym
stanie i ocenie ryzyka ustalonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
określonych jako niepogarszanie i utrzymanie aktualnego dobrego stanu ekologicznego i
chemicznego.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące
oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów
środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na
środowisko gruntowo - wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i
technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w
sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się
prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części
wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a
określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z
2016 póz. 1967).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania Dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, stwierdził że, zastosowane
rozwiązania i technologie potwierdzają brak możliwości znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza
się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie
dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art.57, art. 59 i art. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych część8i wód w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016r. (DZ. z 2016r póz. 1967)

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
kryteriów wymienionych w pkt l i 2 oraz w art. 62 ust. l pkt l, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać
Z uwagi na brak danych o wyliczonych i prognozowanych poziomach hałasu w porze

dziennej i nocnej, brak izolinii wyznaczających zasięg i rozprzestrzenianie hałasu oraz pyłów i
gazów w powietrzu - na tym etapie nie jest możliwe dokładne określenie zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne

elementy przyrodnicze -
Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa

polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej
granicy państwa (190 km od granicy z Republiką Czeską), nie przewiduje się, aby
przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski. Inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczęcia oddziaływania,
Realizacja przedsięwzięcia będzie związana ze wzrostem natężenia ruchu na drodze

gminnej, a tym samym spowoduje wzrost emisji zanieczyszczeń.
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d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Oddziaływanie na środowisko będzie związane zarówno z fazą realizacji przedsięwzięcia

i likwidacji i dotyczyło będzie przede wszystkim oddziaływania na klimat akustyczny i
powietrze (hałas oraz emisja pyłów i gazów).

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływania będą występować podczas budowy i eksploatacji. Oddziaływania powstałe

na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac
budowlanych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania lub których oddziaływania
mieszczą się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie istnieją powiązania z
innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań realizowanych i
zrealizowanych w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania - nie stwierdzono wystąpienia możliwości
ograniczenia oddziaływania.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach wraz z kartą
informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a także
uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz opinię Zastępcy Dyrektora
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu

Wójt Gminy Rudniki stwierdza, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia oraz o sporządzeniu raportu o oddziafywaniu na środowisko określając
jednocześnie jego pełny zakres zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z art.
66 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 2021r., póz. 2373 z póz. zm), ze szczególnym uwzględnieniem oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na kraiobraz, przY_czym analiza oddziaływania
na kraiobraz powinna zawierać, zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu nr WOOS.523.2021.AK z dnia 10.01.2022r.nastepuiace elemęntY:

określenie charakteru krajobrazu na terenie i w otoczeniu inwestycji oraz
występujących tam typów krajobrazu;
określenie znaczących cech krajobrazowych, na które może oddziaływać realizacja
przedsięwzięcia (znaczące cechy krajobrazu, które należy uwzględnić to:

• liczba i zróżnicowanie panoram oraz planów widokowych, które są podstawowymi
jednostkami budowy krajobrazu w ujęciu fizjonomicznym, z identyfikacją planów
i panoram charakterystycznych, typowych i unikatowych;
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• wyróżniające się w planach i panoramach indywidualne oraz gmpowe dominanty i
subdominanty krajobrazowe o charakterze naturalnym oraz antropogenicznym),

- określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których
może mieć wpływ widok inwestycji,

- oszacowanie wpływu inwestycji na krajobraz uwzględniające ekspozycję czynną (skąd
farmę widać) i ekspozycję bierną (co widać i jak farma się komponuje z innymi elementami
panoram.)

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w
art. 63 ust. l ww. ustawy ooś, w tym zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego
usytuowanie, w szczególności na obszarze o wysokich walorach krajobrazowych,
charakter i skalę oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Rudniki uznał potrzebę
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu, jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje q^,^r()^p^isky., prowadzonym przez Wójta Gminy
Rudniki.

/
^^&

1'Głi '^i9^'S }i'-^-:Ppii[GzeiiiiE> /^j
^V^S^'^ /~^/\ ^L':'"' y /

'\ '^.^,.,..--•'Na niniejsze postanowienie przysługuje steqnom. zaz.alenie za pośrednictwem Wójta Gminy
Rudniki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia jego
odbioru.

Otrzymują:

l. WMC PV-Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dowborczyków nr 25 lok. 102, 90-019 Łódź w
imieniu której występuje pełnomocnik-Michał Witych - adres do korespondencji OLMEX Projekt
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. K. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. aa.

Do wiadomości:
l. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa l, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu
Ul.. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz

4. Starosta Oleski
ul.Pieloka2146-30001esno

Grzeg' ?0 /ański
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