
u' .J .' . . ,, 
Susz, dnia 03 .10.2022 r. 

GOŚ.II.6220.16.2022 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji 

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

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Susza zawiadamia, 
żew dniu 03.10.2022 r. wydana została decyzja. znak: GOŚ.II.6220.16.2022, o środowiskowych 
uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 27 MW wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 46 obręb Falknowo, gmina 
Susz". Decyzja została wydana dla Inwestora KPE FARMS Sp. z o.o. 

W związku z powyższym informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz materiałami 

dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, 

ul. J. Wybickiego 6, pok. 110 w godz. urzędowania tj.: 

- w poniedziałki, 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 Odwoławczego 
w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w te1minie 14 dni od daty doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej. który wydał decyzję. Z dniem dorc;czenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

zdjęto dnia: ... . .... . ....... . ....... . . /;/fa 
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(pieczęć organu i podpis osoby odpowiedzialnej) 


