
 
 

Publicznie dostępny wykaz danych  o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

L.p. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer  karty/rok  2./3/2015 

2 Rodzaj dokumentu Raport 

 
 

3 Temat dokumentu Raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko   

4 Nazwa Dokumentu Raport o oddziaływaniu  na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na 
montażu  i uruchomieniu  instalacji (farmy) fotowoltaicznej  Tułowice II  o 

mocy  do 1 MW na części działki o numerze ewidencyjnym  121/1 obręb 

0005, miejscowość Tułowice, powiat opolski , województwo opolskie I 
inwestor  ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612  

Szczecin 

 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu Streszczenie w języku  niespecjalistycznym  

Charakterystyka przedsięwzięcia  i analizowanych wariantów  

 Charakterystyka przedsięwzięcia  
 Charakterystyka elementów przyrodniczych  środowiska  

 Oddziaływanie na klimat i krajobraz  

 Oddziaływanie na  siedliska przyrodnicze, florę i faunę  
 Oddziaływanie na obszary chronione 

 Oddziaływanie przedsięwzięcia na gleby  i powierzchnię  ziemi z 

uwzględnieniem  ruchów masowych ziemi 
 Oddziaływanie przedsięwzięcia na  klimat akustyczny 

Emisja ścieków 

 Oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne 
 Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie  emisji odpadów 

 Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji  promieniowania 

elekromagnetycznego 
 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko 

 Opis metod prognozowania 

 Porównanie  proponowanych rozwiązań  technologicznych z technologia 
spełniającą  wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska  

 Analiza możliwych konfliktów społecznych  

 Oddziaływanie na zdrowie ludzi 
 Monitoring oddziaływania  przedsięwzięcia  

 Okreslebnie założeń do ratowniczych badań archeologicznych  i programu 

zabezpieczenia istniejących  zabytków 
 Wskazanie  trudności wynikających z  niedostatków techniki  lub luk we 

współczesnej wiedzy na jakie napotkano opracowując raport 

 Porównanie  stosownej techniki  z najlepszymi dostępnymi technikami  
 Podsumowanie , wnioski 
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Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 
 

7. Znak sprawy  RLiOŚ.6220..2.1..2015.TD 

 

8. Dokument wytworzył  RroSilence  Krzysztof Kręciproch , ul. Spychalskiego  13/112,  

45-716 Opole  

   

        9. Data dokumentu 

 

 Sierpień 2015r. 

10. Dokument zatwierdził  Nie dotyczy 

11. Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy 
 

12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1 , 49-130 Tułowice pokój nr 3 tel (77) 

4600143, 
tulowice@tulowice .pl  

13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  www.tulowice.pl 

14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie  Nie dotyczy 

15. Numery kart innych dokumentów  w sprawie  2/2015 wniosek 

 2/1/2015 postanowienie  

http://www.tulowice.pl/


L.p. KARTA INFORMACYJNA 

 2/2/2015 postanowienie  
 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o dokumencie   10.  2015 

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania  informacji  Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu 

informacji  o środowisku  oraz jego ochronie , udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania  na środowisko  

(Dz. U.  z  2013r. poz. 1235ze zm.) 

 

18.  

Uwagi 

  

 Brak uwag 

 

 

 

 
 

 


