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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TURAWA

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej  o  mocy do 1 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 998/57 obręb Bierdzany, gmina Turawa. 

Na  podstawie  art.  10  §  1,  art.  49  i  art.  123  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. 63
ust.  1 i  ust.  4, art.  64 ust.  1, art.  65, art.  66, 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 2022 r. poz. 1029).

Wójt Gminy Turawa

zawiadamia

o wydaniu w dniu 1 czerwca 2022 r. postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Środowiska  w  Opolu,  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Opolu,
Dyrektora  Zarządu Zlewni  w Opolu  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego Wody  Polskie  strony
mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Turawa,
ul. Opolska 39c, pokój nr 35, w godzinach urzędowania, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Na  wydane  postanowienie  przysługuje  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul.  Oleska 19a, 45-052 Opole, za pośrednictwem  Wójta Gminy Turawa,
w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia.

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
w  miejscowości Bierdzany oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.turawa.pl.

Z up. WÓJTA 
   /-/ MARIA BOCHAŃSKA 

        ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49  k.p.a.
2.  aa.


