
Burmistrz Susza 
u!. Józefa Wybickiego 6 

GOŚ.II.6220.31 .2021 

f 

Susz, dnia 29.03.2022 

OBWIESZCZENIE 

' Bunnistrz Susza działając na podstawie 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 (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz 
na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 25.03.2022 r. Inwestor 
odpowiedział na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: 
WOOŚ.4220.741.2021.JC.2 z dnia 30 listopada 2021 r. o uzupełnienie informacji zawartych w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,R.ozbudowie drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 

na odcinku Bronowo - Różnowo - ~ usz". Ze względu na uzupełnienie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia przez Inwestora wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.05.2022 r. 
' 

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

' 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani 
• w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość). 

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za 
pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, którym jest Burmistrz Susza. Ponaglenie 

powinno zawierać uzasadnienie. 

Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią złożonej dokumentacji w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, pokój nr 11 O. 

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu, oraz na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego postępowanie. 

f 

wywieszono dnia ... . . . ... .. .... . . . . . ... .. . 

zdjęto dnia ...... .. .... .. . . .. ... .. ... . . . ... . 

(pieczęć organu i podpis osoby odpowiedzialnej) 


