
Wójt Gminy Turawa

Turawa, 23 sierpnia 2022 r.

OŚ.V.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE 
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 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 2022
r. poz. 1029 z późn. zm.). 

Wójt Gminy Turawa

zawiadamia strony postępowania

o  zakończeniu  postępowania  dowodowego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW
lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną
realizowanego etapowo lub w całości  na działkach nr ewidencyjny 25, 26,  1527/59, obręb Ligota
Turawska, Gmina Turawa” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów  i materiałów oraz o zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

  Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, pokój nr 34,
w  godzinach  urzędowania,  po  uprzednim  kontakcie  telefonicznym  w  terminie  14  dni  od  daty
doręczenia zawiadomienia.  Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie
uwag do przedmiotowej sprawy. 

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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Otrzymują:

1. Solar SGE III Sp. z o. o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin

2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,

3. aa.


