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Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art.
73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 630),
Wójt Gminy Somonino
zawiadamia

o przekazaniu uzupełnionego wniosku (data wphlwy: 24.07.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na
teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino,
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powiat kartuski" do:
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach,

*

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku
z prośbą o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o odziaływaniu na
środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniając
łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630)
*

Jednocześnie informuję, że= -

Urząd o każdej zmianie swego adresu.

l

1) W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnegó
strony mają prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość przeglądania
akt sprawy, zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń i uzyskania wszystkich wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
2) Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie, przy ul. Ceynowy 21
w komórce ds. rolnictwa i ochrony środowiska - pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek, wtorek, piątek 7.30-15.30, w środy 7.30-16.30, w czwartki - dzień pracy wewnętrznej
komórki - podinspektor nie przyjmuje interesantów, tel. 58 684 23-41
3) Zgodnie z art. 41 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut.

4) W przypadkuazaniedbania ;/w obowiqzku dorqczenie pisma pod dmyńtz?4r=sem ma
skutekprawny.
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Otrzymują:

1. Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM Mirosław Mielewczyk ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy,
2. Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy,

3. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
4. Strony postepowania poprzez obwieszczenie,
5. a/a.
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