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INFORMACJA

Nr sprawy: ZW1.6220.1.3.201 9.TG
Dotyczy: Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przeniesienie istniejącej bazy
magazynowo-transportowejz 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, powiat
kartuski"

W odpowiedzi na wezwanie o nr ZW1 .6220.1 .3.201 9.TG z dnia 12.1 0.2020r. niniejszym informuję, że zorganizowana
emisja zanieczyszczeń nie ulegnie zmianie, więc w dalszym ciągu będą spełnione warunki określone w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031 z późn zm )
Zmianie uległa emisja hałasu. Przeprowadzone zaktualizowane obliczenia i analiza akustyczna wykazały, że
eksploatacja projektowanej bazy transporkowo-magazynowej w miejscowości Somonino nie będzie powodowała
ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie znajdujące się w pobliżu. Dla wszystkich
punktów obserwacyjnych na granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obliczona emisja hałasu nie
przekracza w porze dziennej 50 dB co oznacza spełnienie wymagań odnośnie dopuszczalnych warkości poziomu
hałasu.

W załączeniu przedkładam zaktualizowane modelowanie akustyczne.

Załączniki:
1 . Emisja hałasu do środ.pdf
2. Załącznik do emisj?.pdf
3. Załącznik do emisj?.pdf
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