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Susz, dnia 20.10.2022 r. 

GOŚ.I1.6220.4.2022 

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 ze zm.) oraz 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2000), zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu 

administracyjnym w sprawie wydania dla Inwestora: Grupa INCO S.A., reprezentowanego przez 

Pełnomocnika Panią Paulinę Opalińską-Mikołajczyk, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu 

uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu 

nawozowego. Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 ust 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1839). 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę 

zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz 

zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, 

w pokoju nr 110 Urzędu Miejskiego w Suszu przy ul. Józefa Wybickiego 6, w godzinach urzędowania 

poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek od 7:00 do 15:00, środa od 8:00 do 16:00. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Susza przed wydaniem 

wymienionej na wstępie decyzji administracyjnej. 

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa zawiadamiam, ze względu na konieczność złożenia 

pisemnych wyjaśnień w sprawie nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym 

terminie. Wskazuję nowy termin na załatwienie sprawy do 31.12.2022 r. 

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 

(przewlekłość). 

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośredn ictwem 

organu prowadzącego postępowanie, którym jest Burmistrz Susza. Ponaglenie powinno zawierać 

uzasadnienie. 

wywieszono dnia„.f.9..:.~.9..:J911 I , 

zdjęto dnia ..... A..l :.61 .... 1QJ l < · 

(pieczęć organu i podpis osoby odpowiedzialnej) 


