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OŚ.V.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE 
o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Dla  stron  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji  przedsięwzięcia polegającego na  budowie 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. 

Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz 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 o ocenach oddziaływania  na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 

Wójt Gminy Turawa

zawiadamia

że  w  dniu  19  kwietnia  2022  r.  do  tut.  organu  inwestor  złożył  uzupełnienie  do  raportu
o  oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Jednocześnie
informuję,  że  wystąpiłem  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu
z  wnioskiem  o  ponowne  uzgodnienie  warunków  realizacji  inwestycji  na  podstawie
uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu do zaopiniowania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania  administracyjnego strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy  w  każdym
stadium postępowania w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, pokój nr 34, w godzinach
7:00-15:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.  

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
ooś stosuje się art.  49 kpa. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy  Turawa,  na  tablicy  ogłoszeń  miejscowości  Ligota  Turawska  oraz  na  stronie
internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.turawa.pl.
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