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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY TURAWA 
z dnia 7 czerwca 2022 r.  

 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu 

konsultacji społecznych projektu  
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa  

na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030” 
 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46, 47 i 54 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 informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację  

o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 

2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko sporządzoną dla w/w dokumentu.  

Uwagi i wnioski do w/w dokumentów można składać: 

 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@turawa.pl,  

 ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c w Referacie  Gospodarki 

Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 43) w godzinach pracy 

urzędu:pon.8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00, tel. 77 4212 072 wew. 123. 

w terminie 21 dni tj. od dnia 9 czerwca 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r.  

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Turawa. Wniosek powinien 

zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.     

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2030 ” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Turawa (www.bip.turawa.pl), na stronie internetowej Gminy Turawa 

(www.turawa.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy Turawa przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa w 

Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 43).  

 
WÓJT GMINY TURAWA 

 
                                                                                                                           /-/ DOMINIK PIKOS 
1. BIP Turawa: www.bip.turawa.pl 
2. Strona internetowa: www.turawa.pl 
3. Tablica ogłoszeń: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa 
4. a/a 
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