
Burmistrz Susza 
ul. -Jówfo W_, b1rkicgo 6 

14-2-1.0 Susz 

GOŚ. 11.6220.8.2022 

Susz, dnia 17.08.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępn ianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddzia ływania na środowisko (tj . Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Susza zawiadamia, że 

w dniu 16.08.2022 r. wydana została decyzja, znak: GOŚ. 11.6220.8.2022, o środowiskowych 

uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środow isko dla 

planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW 

wraz z infrastruktun1 na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta". Decyzja zosta ł a 

wydana dla Inwestora GIGA W AT WYTWARZANIE XI Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowana przez 

Pełnomocnika Przemysława Kołodziej. 

W Z\.viązku z powyższym i nformuję. że z treścią wydanej decyzji zapoznać się można pod 

adresem https://bip.susz.pl/, natomiast z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opin ią 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. opinią Pa11stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie oraz opinią Par'istwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, można s ię zapoznać w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. J. Wybickiego 6, pok. 1 IO w godz. urzędowania tj .: 

- w poniedzia ł ki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:00 do 15:00, 

- w środy od 8:00 do 16:00. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo ławczego 

w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

W trakcie biegu tenninu do wniesienia odwołania strona może zrzec s ię prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu s ię prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje s i ę ostateczna i prawomocna. 

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w któtym nastąpiło 

udostępnienie pisma w Biuletynie Infonnacji Publicznej. 
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OWNIK REFERATU 

wywieszono dnia: .... .. .. ....... .. . 

zdjęto dnia: ........ .... ............ .. 

(pieczęć organu i podpis osoby odpowiedzialnej) 


