WOJT GM{i'Y SOMONnsi0
83-314 SOMONINO
ul. Ccynowy 21

Somonino, dnia 08 lutego 2021 r.

ZW1.6220.1.3.2019.TG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 §2 i art. 123 Kodeksu postqpowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
postanawiam

podjq5 na wniosek strony postqpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji 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"
Uzasadnienie

W dniu 28.01.2021 r. zawieszono postanowieniem ZW1.6220.1.3.2019.TG postqpowanie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 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, 43/11 gmina Somonino, powiat kartuski" - na czas wykonania raportu o oddziafywaniu ww.
przedsiqwziqcia na srodowisko.
W dniu 01.02.2021 r. do tut. Urzqdu wp+ynq+ wniosek Biuro Obs+ugi Budownictwa LOKUM Miros+aw
Mielewczyk ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy wraz z za%czonym raportem oddzia+ywania inwestycji na
grodowisko dla przedmiotowego przedsiqwziqcia.

W zwiqzku z tym, 2e ust,lpity przyczyny uzasadniajqce zawieszenie postqpowania postanowiono jak
wyzej.
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Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia '3?pffi

8'-r. 'o udostqpnianiu informacji o srodowisku i

3ego ochronie, udziale spo{eczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odzia{ywania na
srodowisko (Dz U z 2020 r poz 283) na ninie3sQe postanowienie stronom przys+ugu3e prawo wmesienia
zazalenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
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Opublikowano:

mgr Mari4 K6%evtsJd

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzqdu Gminy Somonino,
2. Tablica og+oszeri Urzqdu Gminy Somonino,

3. So+tys So{ectwa Somonino - tablica ogtoszer'i wsi Somonino.
Otrzymujq:

1. Biuro Obs{ugi Budownictwa LOKUM Miros+aw Mielewczyk ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy
2. a/a.
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony grodowiska w Gdarisku

2.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach

3.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. ks. F Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk.

