
Wójt Gminy Turawa Turawa, 17 maja 2022 r.

OŚ.V.6220.10.2021 

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

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), z uwagi iż wnioskodawca Pan Łukasz Atamańczuk
działając w imieniu i na rzecz spółki SOLAR SGE III Sp z o. o. w Szczecinie w dniu 13 maja 2022 r. złożył
wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

p o s t a n a w i a m

podjąć  zawieszone  postanowieniem  z  dnia  28  grudnia  2021  r.  znak  OŚ.V.6220.10.2021  postępowanie
w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na:
„Budowie  farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  do  2  MW  lub  farm  fotowoltaicznych  o  łącznej  mocy
nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej w całości lub etapowo”, na działkach
nr 318/95, 319/95, obręb Ligota Turawska, Gmina Turawa woj. opolskie.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Turawa postanowieniem OŚ.V.6220.10.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. zawiesił postępowanie
administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej
2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej w całości lub etapowo”, na działkach nr 318/95, 319/95,
obręb Ligota Turawska, Gmina Turawa woj. Opolskie, którego Inwestorem jest SOLAR SGE III Sp. z o. o.,
z siedzibą przy ul.  Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  Przy piśmie z dnia 11 maja 2022 r. (data wpływu do
tut.  urzędu 13 maja  2022 r.)  Inwestor  dostarczył  do Urzędu Gminy w Turawie raport  o oddziaływaniu na
środowisko.

Wójt Gminy Turawa uznając, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, postanowił
jak w  sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie. 

  Z up. WÓJTA 

               /-/ KATARZYNA SZEWCZYK 

                        SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
1. SOLAR SGE III Sp. z o. o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin,
2. aa.
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 Ligota Turawska

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

	UZASADNIENIE

