
Wójt Gminy Turawa Turawa, 21 stycznia 2022 r.

OŚ.6220.2021.2021 

                                                                         P o s t a n o w i e n i e

Na  podstawie  art  123  i  art.  49,  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (tj.  Dz.U.  z  2021  r.  poz.  735  z  późn.  zm.) oraz  art.  69  ust.4,  art.  49  ust.  3,
w związku z  art.  63 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. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), 

p o s t a n a w i a m:

zawiesić  z  urzędu  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej „Bierdzany” o mocy do
3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii,  na działkach nr 529/22 i  831/128,  obręb
Bierdzany, gmina Turawa, woj. opolskie, którego inwestorem jest Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o.,
ul.  Barlickiego  2,  97-200  Tomaszów  Mazowiecki, do  czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

 Wójt  Gminy  Turawa  postanowieniem  nr  OŚ.V.6220.2021.2021  z  dnia  21  stycznia  2022r.  stwierdził
obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  ww.  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  co  jest  tego
konsekwencją - konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.                                

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ocenowej, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  do  czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Turawa postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie
można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.                               

Zawieszenie  postępowania,  zgodnie  z  art.  103  K.p.a.,  wstrzymuje  bieg  terminów  przewidzianych
w kodeksie. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Z up. WÓJTA 

              /-/ MARIA BOCHAŃSKA 

                 ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:
1. Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o., ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
2. a/a.
Do wiadomości:
1. BIP Urzędu Gminy Turawa
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46 – 045 Turawa
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Bierdzany

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrsgqzdo
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