
 

Wójt Gminy Turawa 
 

Turawa, dnia 10 czerwca 2021 r. 
OŚ.V.6220.9.2021     

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego /Kpa/ (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247), 

 
Zawiadamiam 

 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463  
w m. Kadłub Turawski”, wszczętego na wniosek Pana Mirosława Sokołowskiego, Zastępcy Dyrektora 
ds. inwestycji, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.  

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71, ustawy z dnia                    
3 października 2008 r., o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale      
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. DZ.U. z 2021 r., 
poz. 247), wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. Przedsięwzięcia o których mowa powyżej, są skatalogowane w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (DZ.U. z 2019 r., poz. 1839). 

 Z akt sprawy i zakresu planowanego przedsięwzięcia wynika, że należy ono do          
planowanych  przedsięwzięć   o których mowa w w/w rozporządzeniu, czyli przedsięwzięć                                  
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, że wymaga uzyskania decyzji                   
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 cyt. powyżej ustawy. 

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Turawa  po 
zasięgnięciu opinii z następujących organów: 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, 
- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu, 
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;  

 
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem przedmiotowej decyzji,         

zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć, co do zgromadzonych w sprawie      
dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa,               
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu w siedzibie tutejszego Urzędu. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 247), oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które 
podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turawa www.bip.turawa.pl, tablicy ogłoszeń sołectwa Kadłub 
Turawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa. 

Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, Turawa ul. 
Opolska 39C, pok. 34, w godzinach urzędowania. 

           

/-/ Wójt Gminy Turawa  
                        Dominik Pikos  
 

 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2021 r. Dz. U. poz. 247) oraz art. 49 ustawy   
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa. 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa 
2. Bip – Turawa 

3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kadłub Turawski 

http://www.bip.turawa.pl/

