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OBWIESZCZENIE 

Burmistrz 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. 2373 ze zm.) oraz 

art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 

2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.04.2022 r. wpłynął wniosek Inwestora: Grupa 

AGRO FARM$ Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie Grabowiec, gmina Susz". Planowane 

przedsięwzięcie zalicza się do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko . 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 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, zawiadamia się, że w dniu 22.04.2022 r. na 

wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i j ego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 

r., poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Susza przedłożył do zaopiniowania pod względem konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dokumentację przedsięwzięcia przedłożoną 

przy wniosku Inwestora. 

Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią wniosku oraz złożonej 

dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, 

ul. Józefa Wybickiego 6, pokój nr 110. 

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie. 

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

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

(pieczęć organu i podpis osoby odpowiedzialnej) 


