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GOŚ.I1.6220.11.2022 

Susz, dnia 09.06.2022 r. 

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 2022 r., poz. 1029) oraz 

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowan ia administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.) ze względu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 11 Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej 

mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działkach o nr ewid. 1, 54/1, 

54/4 oraz 54/5 w obrębie Jawty Male, gmina Susz" w związku z wezwaniem Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dnia 09.06.2022 r. wezwał Inwestora do pisemnego złożenia 

wyjaśnień, w ustalonym zakresie. 

Zgodnie z art. 54 z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

Inwestor jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie. 

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 

(przew l ekłość). 

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za 

pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, którym jest Burmistrz Susza. Ponaglenie 

powinno zawierać uzasadnienie. 

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

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego postępowanie. 

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

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

(pieczęć organu i podpis osoby odpow iedzialnej) 


