
Wójt Gminy Turawa

Turawa, 23 sierpnia 2022 r.

OŚ.6220.2021.2021

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 Projekt-Solartechnik
Development sp. z o. o., ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w dniu 27 lipca 2022 r.
(data  wpływu  do  tut.  urzędy  3  sierpnia  2022)  złożył  wymagany  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia
na środowisko

p o s t a n a w i a m

podjąć  zawieszone  postanowieniem  z  dnia  21  stycznia  2022  r.  znak  OŚ.6220.2021.2021  postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie
farmy  fotowoltaicznej  „Bierdzany  ”o  mocy  do  3  MW  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz
magazynami energii na działkach nr 529/22, 831/128 obręb Bierdzany, gm. Turawa.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Turawa postanowieniem OŚ.6220.2021.2021 z dnia 21 stycznia 2022 r. zawiesił postępowanie
administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Bierdzany ”o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
magazynami energii na działkach nr  529/22, 831/128 obręb Bierdzany, gm. Turawa,  woj. Opolskie, którego
Inwestorem jest Projekt-Solartechnik Development sp. z o. o., ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki,  do  czasu  przedłożenia  przez  Wnioskodawcę  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia
na środowisko.  Przy piśmie z dnia 27 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 3 sierpnia 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. 

WÓJT GMINY

TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS

Otrzymują:
1. Projekt-Solartechnik Development sp. z o. o ., adres do korespondencji: ul. Metalowców 15A, piętro 2, 44-109 Gliwice
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 Bierdzany

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