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GOŚ.II.6220.19.2022 

Susz, dnia 05.01.2023 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-
113 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce, o wycofanie 

wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 3 7, 41, 44/6 w obrębie 
Krzywiec, gmina Susz". 

orzekam 
umorzyć postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części 
dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz. 

UZASADNIENIE 

W dniu 09.09.2022 r. na wniosek inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina 
Susz. 

Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz kopie map 
ewidencyjnych obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 
i obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ujęte zostały 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Planowane 
przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) ww. rozporządzenia. 



Pismem z dnia 09.09.2022 r. Bmmistrz Susza wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie o wydanie 
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia .. 
Dnia 13.09.2022 r. wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Tnspektora 

Sanitarnego w Iławie, w której organ stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie pismem z 
dnia 21.09.2022 r. me stwierdziło potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, iż dla 
przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Organ dodatkowo ustalił pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W związku z powyższym Burmistrz Susza zawiesił postępowanie postanowieniem z dnia 
24.10.2022 r. oraz nałożył obowiązek przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Natomiast w dniu 21.12.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Suszu wpłynęło pismo PCWO 
ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., z prośbą o umorzenie postępowania o wydanie decyzj i 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej 
zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz". 

W trakcie prowadzonego postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły wnioski, 
uwagi i zażalenia od stron biorących udział w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 105 § 2 Kpa jeżeli organ administracji publicznej może umorzyć 
postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądl:I.I1ie postępowanie zostało wszczęte, a nie 

sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia. organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie 
jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 
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Otrzymują: 

1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce, 
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie, 
3. A/a. 

Do wiadomości: 
I. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 

Stycznia 50, 83-110 Tczew, 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława, 
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn. 

Sporządziła: 
Aleksandra Głąb 
tel. 55 278 60 15 wew. 32 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji 
administracyjnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce 
Ochrona Danych Osobowych (http://bip.susz.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu. 


