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GOŚ.II.6220.24.2021 

Susz, dnia 19.10.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Bunnistrz Susza, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 
ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.10.2022 r. podjęte zostało zawieszone postępowanie o 
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elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą 
towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na działce nr ewid. 
117". Inwestor, działający przez pełnomocnika przedłożył w dniu 1 O. I 0.2022 r. raport 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Pianowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 ust I pkt 54 lit. b) ro::porządzenia Rady Ministrów 

z dnia I O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania 
na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 
z uzupełnioną dokumentacją sprawy i składania uwag, i wniosków w formie pisemnej, 

elektronicznej i ustnej, w terminie od 19.10.2022 r. do 18.11.2022 r .. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, pokój 11 O (I piętro), godziny urzędowania 

poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek od 7: 00 do i 5: 00, środa od 8: 00 do i ó: 00. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Susza przed wydaniem 
wymienionej na wstępie decyzji administracyjnej. 

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

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


