
ZAWIADOMIENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w 

związku z art. 79 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamia , że:  
1. w dniu 12.07.2011r., na wniosek ELEKTROWNIE WIATROWE NYSA Sp. z o.o., w imieniu której 
występuje Pan Jacek Antas, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 27 elektrowni wiatrowych o mocy 
do 3,5 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającej 170 m + 10%, 
o łącznej mocy 94,5 MW, w obrębach ewidencyjnych: Stary Las, Bodzanów, Charbielin, Nowy Las, 
Sucha Kamienica, w gminie Głuchołazy” 
2. w trakcie postepowania na wniosek inwestora zmieniona została nazwa przedsięwzięcia na 
„Budowa 28 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW k ażda, wysoko ści maksymalnej ponad 
poziomem terenu nieprzekraczaj ącej 170 m + 10%, o ł ącznej mocy 98 MW, w obr ębach 
ewidencyjnych: Stary Las, Bodzanów, Charbielin, Now y Las, Sucha Kamienica, w gminie 
Głuchołazy”, 
3. planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko; 
4. po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 31.10.2011r. wydał postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. Wobec zmiany zakresu przedsięwzięcia, po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu w dniu 6.02.2013r. ponownie wydał postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko 
5. w dniu 26.09.2012r. wpłynął raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko; 
6. przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 
przedmiotowej sprawie, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, zaś organem 
biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie. 

Jednocze śnie, zapewniaj ąc udział społecze ństwa w podejmowaniu decyzji, 
zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo żliwo ści zapoznania si ę z dokumentacj ą 
sprawy , dostępną w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu przy ul. Obrońców 
Stalingradu 66, pokój 4.12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530. Zawiadamiam, że 
uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni, od dnia ukazania si ę niniejszego 
zawiadomienia : 
− w formie pisemnej, na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców 

Stalingradu 66, 45-512 Opole; 
− ustnie do protokołu, w siedzibie organu: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 

Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole;  
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem  elektronicznym,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia 18 września 2001r. o  podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm), na adres poczty elektronicznej: 
Malgorzata.Widuto.opole@rdos.gov.pl lub RDOS.opole@rdos.gov.pl. 
Złożone uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 21 dni, od  dnia ukazania się niniejszego 
zawiadomienia, zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
 
 

              Zawiadomienie wywiesza si ę na okres 21 dni 
 

 

 


