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Somonino, dnia 28 stycznia 2021 roku

ZW1.6220.1.3.2019.TG

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu posts,powania do czasu

przedloienia raportu o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na srodowisko

W6jt Gminy Somonino na podstawie art. 63 ust. s ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo+eczeristwa w ochronie <rodowiska
oraz ocenach oddzia+ywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), a takie §3 ust. 1 pkt 37, pkt 52,
pkt 80 i pkt 81 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 91istopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzaj6w
przedsiqwziq5 mogqcych znaczqco oddzia{ywa5 na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowari
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia do sporz4dzania raportu o odzia+ywaniu na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w zwiqzku z E14 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrze<nia 2019 r. w
sprawie przedsiqwziqc mogqcych znaczqco oddzialywae na srodowisko oraz art. 123 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
postanawiam

zawiesie wszczqte na wniosek Pana Miros+aw Mielewczyk Biuro Obs{ugi Budownictwa LOKUM dnia
02.10.2019 r. postqpowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przed+ozenia przez wnioskodawcq raportu o oddzia+ywaniu przedsiqwziqcia na srodowisko
polegajqcego na: ,,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".
Uzasadnienie

Stwierdzenie obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzia{ywania przedsiqwziqcia na
<rodowisko, postanowieniem W6jta Gminy Somonino ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 28 grudnia 2020
r. pociqga z mocy prawa obowi,lzek zawieszenia postqpowania do czasu przed+oienia przez
wnioskodawcq raportu o odzia+ywaniu przedsiqwziqcia na srodowisko.
Jezeli w terminie 3 Iat od dnia zawieszenia postqpowania strona me z+ozy raportu, iqdania

wszczqcia poste;powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust.

5a ustawy 005;) uwaia siq za wycofane i daje podstawq do umorzenia postepowania.

Postanowienie jest ostateczne i me pi
w (> , or
mgr .

h','oisi%lewski

Otrzymujq:

1. Mirosfaw Mielewczyk Biuro Obs+ugi Budownictwa LOKUM ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy,
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie,
3. Tablica ogloszeri urzqdu, strona internetowa BIP,

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

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk

2. Paristwowy Powiatowy lnspektorat Sanitarny, ul. Sambora 304, 83-300 Kartuzy,
3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdarisk.

