WOJT GMrSY SOMOh'{.iO
83-314 SOMONLNO

ul. Ccynowy 21

Somonino, dnia 28 grudnia 2020 roku

ZW1.6220.1.3.2019.TG

POSTANOWIEN?E

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63, ust. 1 i4, a takie art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo{eczerrstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzia{ywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), a
takze §3 ust. 1 pkt 37, 52, 80, 81 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 91istopada 2010 r. w sprawie
przedsiqwziq6 mog4cych znaczqco oddzia+ywae na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w zwiqzku z
§4 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrze<nia 2019 r. w sprawie przedsiqwziqe mogqcych
znaczqco oddzia{ywa6 na <rodowisko oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
2.10.2019 r. Pana Miros{awa Mielewczyk Biuro Obs{ugi Budownictwa LOKUM z siedzibq w Kartuzach
w sprawie wydania decyzji <rodowiskowej dla przedsiqwziqcia polegajqcego na ,,Przeniesieniu
istniejqcej bazy magazynowo - transportowej z punktem przetadunkowym odpad6w 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, 43/11 gmina Somonino, powiat kartuski" po zasiqgniqciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony <rodowiska w Gdarisku, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach
oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdarisku
W6jta Gminy Somonino
postanawia

1. naioiyc obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzia+ywania na srodowisko dla planowanego
przedsiqwziqcia pod nazwq: ,,Przeniesienie istniejqcej bazy magazynowo - transportowej z
punktem prze+adunkowym odpad6w 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";
2. okreslie zakres raportu o oddzia$waniu przedsiqwziqcia na srodowisko zgodnie z art. 66
ustawy oo4, ze szczeg61nym uwzglqdnieniem:

a) analizy mozliwych konflikt6w spo+ecznych zwiqzanych z planowanym
przedsiqwziqciem,

b) oceny wp+ywu przedsiqwziqcia na stall powietrza atmosferycznego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2.10.2019 r. Pan Miros+aw Mielewczyk Biuro Obs{ugi Budownictwa LOKUM zwr6ci{
siq do tutejszego Urzqdu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiqwzie;cia pod nazwq: ,,Przeniesienie istniejqcej bazy magazynowo - transportowej z punktem
prze{adunkowym odpad6w 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
dniu 3.02.2020 r. W6jt Gminy Somonino wyda+ decyzjq ZW1.6220.1.3.2019.TG o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzia+ywania na <rodowisko dla ww. przedsiqwziqcia. Dnia 20.02.2020 r. do
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tutejszego Organu wp'§nq+o odwo+anie mieszkaric6w, kt6re zosta+o przekazane 25.02.20220 r. do
Samorzqdowego Kolegium Odwo+awczego w Gdarisku. Decyzjq SKO Gd/1142/20 z dnia 9.06.2020 r.
uchyli+o decyzjq W6jta Gminy Somonino ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 3.02.2020 r. i przekaza+ do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 uoos W6jt Gminy Somonino pismem z dnia 28.07.2020

r. ponownie wystqpH do Regionalnego Dyrektora Ochrony <rodowiska w Gdarisku, Paristwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie RZGW w Gdarisku o wyrazenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny odzia+ywania na
<rodowisko.

Par'stwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kartuzach w terminie 14 dni me wyda{ stosownej
opiriii. W zyayiqzkv z art. 78 ost 4 ww. astawy trakti;je siq jakc brak zastrzezeri.

Regionalny Dyrektor Ochrony 5;rodowiska w Gdarisku postanowieniem z dnia 11.12.2020 r. nr RDO5;Gd-WO0.4220.396.2019.WR.9 wyrazil opiniq o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzia+ywania na <rodowisko planowanego przedsiqwziqcia ze wskazaniem okreslenia konkretnych
warunk6w na etapie realizacji i eksploatacji przedsiqwziqcia oraz warunk6w na etapie projektu
budowlanego.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdarisku pismem z dnia 11.08.2020 r. nr

GD.RZ';.435.1308.2019.MBC.2 podtrzyma{ stanowisko zawarte w opinii GD.RZS.435.1308.2019.AS z
dnia 31.10.2019 r. mianowicie me stwierdzi+ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia+ywania na
<rodowisko, jednocze;nie wskazujqc warunki i wymagania jakie powinny zostac uwzgk,dnione w
decyzji o <rodowiskowych uwarunkowaniach.

Bior4c powyisze stanowiska oraz kierujqc siq kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 uoo< oraz
E14 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiqwziqc mogqcych
znacz4co oddzia+ywae na srodowisko w szczeg61nosci ze wzgk,du na charakter przedsiqwziqcia i jego
sqsiedztwa tutejszy Organ uzna+ jak wyzej.

Informacja o niniejszym postanowiei

w publicznie dostqpnym wykazie

o dokumentach dos%pnych na BIP

o, tablicy og{oszeri Urzqdu Gminy

Somonino oraz przekazana So+tysowi Sole

Pouczenie

Na podstawie art. 65 ust. 2 na niniejsze postanowienie przys+uguje stronom zazalenie do
Samorz4dowego Kolegium Odwo+awczego w Gdarisku za po<rednictwem tutejszego urzqdu w
terminie 7 dni od dnia dorqczenia postanowienia.
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Otrzymujq:

1. Miros+aw Mielewczyk Biuro Obs{ugi Budownictwa LOKUM ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy,
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie,
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Tablica og+oszeri urzqdu, strona internetowa BIP,

4. So{tys So+ectwa Somonino
s. a/a.
Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony <rodowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk
2. Par'stwowy Powiatowy lnspektorat Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,
3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdar'sk.
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