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GOŚ.11.6220.21 .2020 

Susz, dnia 26.09.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrz Susza dziatając na podstawie a1t. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępn ianiu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społecze11stwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia~wania na środowisko (tj . Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz 
na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 202 1 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamia o niezałatwieniu w terminie sprawy 
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gmina 
Susz", ze względu na jej skomplikowany charakter oraz trwającą analizę dokumentacji. Wyznaczam 
nowy term in załatwienia sprawy do dnia 31.12.2022 r. 

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

administracyjnego, stronie służy prawo wn iesienia ponaglenia, jeże li: 

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

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

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwotawczego w Elblągu za 
pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, którym jest Burmistrz Susza. Ponaglenie 
powinno zawierać uzasadnienie. 

Obwieszczenie zamieszcza s i ę na tablicy ogtosze11 Urzędu Miejskiego w Suszu, oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego postępowanie. 

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

zdj ęto dnia ............. .. .. .... . ... . . . ... . . 

(piccz~ć organu i podpis osoby odpowiedzialnej) 


