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O B W I E S Z C Z E N I E 
 
 Na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.)  zawiadamia, że w trakcie trwania postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„ 
Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej -Tułowice",  na  części działki nr 109/1  w Tułowicach”.  mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w dniu 5 grudnia 2011 r. zostało złożone do wiadomości uzupełnienie do 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
 
1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 03.08.2011 r. SENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 

Poznań. 
2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach 

której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
3. Informacje o: 

• wniosku, 
• raporcie oddziaływania na środowisko, 
• uzupełnieniu raportu 

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy w Tułowicach 

4. Informuje się o: 
• Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, 

raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz uzupełnieniem raportu. można 
się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tułowicach w godzinach pracy urzędu. 

•  Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag  i wniosków odnośnie planowanego 
przedsięwzięcia.  
 Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Tułowicach w terminie  od dnia 30 stycznia 2012  r.  

 do dnia  21 lutego 2012 r. 

Zgodnie z art. 34 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 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

- w formie pisemnej, 

- ustnie do protokołu, 

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tułowice 

• Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia jest  Wójt Gminy Tułowice. 

 
• Organami właściwymi do dokonania uzgodnień w prowadzonym postępowaniu są Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu. 
                                                                                                                                            Wójt Gminy Tułowice 
                          Wiesław Plewa 

 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone: 
1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tułowice 
2. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach, 
3. Na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia –  

wieś Tułowice, wieś Tułowice Małe, 
4. Na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy 
 
Do wiadomości: 
Strony postępowania: (według rozdzielnika) 


