
Wójt Gminy Turawa Turawa, 29 grudnia 2021 r.

OŚ.V.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 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 (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz. 735) 

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  możliwości  zapoznania  się  z  raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko  dla
przedsięwzięcia pod nazwą  Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 6 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 25, 26, 1527/59
w miejscowości  Ligota  Turawska,  gmina  Turawa  oraz  o  możliwości  składania  uwag
i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia  jest  SOLAR SGE III  Sp.  z  o.  o.,  z  siedzibą  przy  ul.
Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin,  reprezentowanej przez Panią Annę Misiaszek,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 września 2021 r., udzielonego przez Pana
Łukasza Atamańczuka, Prezesa Zarządu SOLAR SGE Sp. z o. o., który w przedmiotowej
sprawie w dniu 30 września 2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że:

1.  Organem  właściwym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  w  tej
sprawie jest Wójt Gminy Turawa, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy
Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny  w  Opolu,  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska
w Opolu i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, natomiast organem właściwym
do  uzgodnienia  warunków  realizacji  inwestycji  jest   Regionalny  Dyrektor  Ochrony
Środowiska w Opolu.

2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie przez
okres 30 dni tj. od 29 grudnia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. w pokoju nr 35, w godzinach od
7.00 do 15.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

3.  Każdy  ma  prawo  składania  uwag  i  wniosków  w  terminie  określonym  w  punkcie  2
niniejszego zawiadomienia.



4.  Uwagi  i  wnioski  mogą  być  wnoszone  w formie  pisemnej,  ustnej  do  protokołu  lub  za
pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej,  bez  konieczności  opatrywania  ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.  Uwagi  i  wnioski  złożone  po  upływie  terminu  określonego  w  punkcie  2  niniejszego
zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Turawie.

7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Wójta Gminy Turawa.

Podano  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na  tablicach  ogłoszeń
Urzędu Gminy Turawa i sołectwa Ligota Turawska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Turawa, na stronie internetowej bip.turawa.pl.
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