W(5JT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO

uL Ceynowy 21

Somonino, dnia 08 lutego 2021 r.
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OBWIESZCZEN?E

w sprawie postqpowania wydania decyzji o irodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiqwziqcia pn.:

,,Przeniesienie istniej.lcej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeladunkowym 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"

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w zwiqzku z art. 73 ust. 1 , art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 pafdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo}eczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 630)
zawiadamia si<> strony,

2e na wniosek Biuro Obs}ugi Budownictwa LOKUM Miros+aw Mielewczyk ul. Koscierska 11, 83-300
Kartuzy, z dnia 27.01.2021 r. (data wpiywu: OLO2.2021 r.) podjqto postqpowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia pn.: ,,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".

Organem wiasciwym do przeprowadzenia przedmiotowego postqpowania oraz wydania wnioskowanej

decyzji jest W6jt Gminy Somonino.

Strony mogq zapozna6 siq z dokumentacjq sprawy oraz sk€ada6 uwagi i wnioski dotyczqce
planowanego przedsiqwziqcia w Urzqdzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 , 83-314 Somonino, pok6j
nr 3 w godzinach pracy Urzqdu, telefonicznie pod nr tel.: 58743-23-41 Iub e-mailowo:

t.qostkowskapsomonino.pl

Jednoczegnie zawiadamia siq, i2 tutejszy organ zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 pafdziernika
2008 r. o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczeiistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), wys%pi+ do

Regionalnego Dyrektora Ochrony grodowiska w Gdarisku, Paristwowego Powiatowego

lnspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz do Panstwowego Gospodarstvva Wodnego Wody
Polskie RZGW w Gdarisku o uzgodnienie oceny oddzia+ywania przedsiqwziqcia na srodowisko.
W niniejszej sprawie }qcznie wystqpuje ponad 10 stroll, w zwiqzku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
cytowanej wy2ej ustawy, stosuje siq przepis art. 49 ustawy Kodeks pos%.powania administracyjnego
niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci poprzez zamieszczenie go na stronie
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy Somonino, na tablicy og}oszeri tut. Urzqdu oraz
przekazane so}tysowi soiectwa Somonino w celu rozpowszechnienia wsr6d mieszkaric6w w spos6b

zwyczajowo przyjqty.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego zawiadomienie uznaje siq za
dorqczone po up}ywie 14 dni od dnia, w kt6rym nastqpito udostqpnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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