WÓJT G6T SOMONm0
83-314 SOMONINO

Somonino, dnia 28 lipca 2020 r.
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ZW1.6220.1.3.2019.TG
OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przmadunkowym
odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul.
Ceramicznej8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski."
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 60), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i 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 środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 630)
zawiadamia się strony,

iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 , 2 i4 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 2019 r., poz. 630), Wójt Gminy Somonino wystąpił do:
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku
r"i

o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz
przekazane sołtysowi sołectwa Somonino w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za
doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostęp'nibnie'pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące
planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
I piętro, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu.
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