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Biuro Obshigi Budownictwa LOKUM
Miros}aw Mielewczyk
ul. Koscierska 11
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W6jt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83 - 314 Somonino

Dotyczy: wezwania W6jta Gminy Somonino, znak: ZW1.6220.1.3.2019.GT z dnia 01.03.2021 r.

dotycz4cego uzupe{nienia brak6w wniosku z dnia 01.02.2021 r. o wydanie 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".

W nawiqzaniu do wyzej wymienionego wezwania, niniejszym przedk+adam niezbqdne uzupe4nienia:
1.
2.
3.
4.

s.

6.

Raport za{4czony do niniejszego pisma zosta{ podpisany przez wszystkich autor6w.
Wymagane informacje umieszczono w punkcie 8.2.3. Raportu (str. 89).
Zapis w punkcie 11. Raportu (str. 98) zosta{ skorygowany.
Lista odpad6w zawarta w Raporcie ze stycznia 2021 pokrywa+a siq z tabelq z uzupe+nienia
karty informacyjnej przedsiqwziqcia z wrzesnia 2020. Nie wprowadzano na tamtym etapie
iadnych zmian. Aktualnie lista kod6w odpad6w zosta{a uszczuplona i Tabela 3 Raportu (str.
29) zosta+a odpowiednio skorygowana.
Z uwagi na aktualnq sytuacjq zwiqzanq z pandemiq wirusa SARS-CoV-2 lnwestor me
organizowa+ spotkar' dotyczqcych planowanej inwestycji, me prowadzono tei badari opinii
mieszkaric6w. Maj4c jednak na uwadze powsta+e konflikty, podjqta zosta+a decyzja odnosnie
zmniejszenia liczby kod6w odpad6w przewidzianych do zbierania, ze szczeg61nym
uwzglqdnieniem kod6w mogqcych powodowa5 uciqiliwos5 zapachowq jak r6wniei
zrezygnowano ze zbierania m.in. odpad6w z przer6bki rud siarczkowych (powodujqce
samoczynne zakwaszenie srodowiska w czasie sktadowania); odpad6w z flotacyjnego
wzbogacania rud metali niezelaznych, rud siarkowych, rud fosforowych oraz wqgla
zawierajqcych substancje niebezpieczne. Obecnos5 ww. rodzaj6w odpad6w na Iiscie kod6w
przeznaczonych do zbierania mogta budzi5 obawy wsr6d mieszkaric6w, stqd decyzja
o zredukowaniu Iiczby kod6w. Dok{adne zestawienie po dokonanych korektach umieszczono
w Tabeli 3. za+qczonego raportu. Dzia+ania te maj4 na celu zminimalizowanie ryzyka
powstawania uciqzliwych oddzia+ywar' przedsiqwziqcia, tym samym pozwalajq uniknq5
konflikt6w spo+ecznych zwiqzanych z realizacjq i eksploatacjq inwestycji.
Spos6b postepowania z odpadami niebezpiecznymi w trakcie realizacji oraz eksploatacji
inwestycji zosta+ opisany w punkcie 7. Raportu (str. 78). Wszystkie odpady bqdq segregowane
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, odpady niebezpieczne zostanq natomiast przekazane
firmom posiadaj4cym odpowiednie uprawnienia. Odpady zbierane bqd4 do odpowiednich
szczelnych pojemnik6w, w miejscach utwardzanych i zadaszonych.
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7. Zgodnie z art. 66. ust. 1 pkt. 3b: Raport o oddzia+ywaniu przedsiqwziqcia na srodowisko
powinien zawiera5 informacje umozliwiajqce analizq kryteri6w wymienionych w art. 62 ust. 1
oraz zawierae informacje na temat powiqzari z innymi przedsiqwziqciami, w szczeg61nosci
kumulowania siq oddzia+ywari przedsiqwziq5 realizowanych, zrealizowanych Iub
planowanych, dla kt6rych wydano decyzje; o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujqcych siq na terenie, na kt6rym planuje siq realizacjq przedsiqwziqcia, oraz w obszarze
oddzia{ywania przedsiqwziqcia lub kt6rych oddzia{ywania mieszczq siq w obszarze
oddzia{ywania planowanego przedsiqwziqcia - w zakresie, w jakim ich oddzia+ywania mog4
prowadzie do skumulowania oddzia+ywari z planowanym przedsiqwziqciem.
Zgodnie z art. 28. ust.l. Ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.), Roboty budowlane mozna rozpoc4 jedynie na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowq, z zastrzezeniem art. 29-31. Natomiast sama decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach me rodzi praw do terenu inwestycji oraz me narusza
praw w+asnosci i uprawnieri os6b trzecich.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi na BIP Somonino, inwestycja pn. ,,lnstalacja do zbierania

i przetwarzania odpad6w budowlanych zlokalizowanych na dzia{kach nr 191/2
i 191/4 w Somoninie, gmina Somonino, w procesie R12, RIO oraz R3 i R5" jest na etapie
przed uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i me posiada decyzji o
pozwoleniu na budowq, wobec powyzszego, jak do tej pory me ma podstaw, aby uwzglqdniae
j=l
w oddzia$waniu skumulowanym.
8.

lnwestor zdecydowa{ siq na zmniejszenie liczby kod6w odpad6w przewidzianych do
zbierania, ze szczeg61nym uwzglqdnieniem kod6w mogqcych powodowae uciqzliwose
zapachowq jak r6wniez zrezygnowano ze zbierania m.in. odpad6w z przer6bki rud
siarczkowych (powodujqce samoczynne zakwaszenie srodowiska w czasie sk+adowania);
odpad6w z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych, rud siarkowych, rud
fosforowych oraz wqgla zawierajqcych substancje niebezpieczne; Dokladne zestawienie po
dokonanych korektach umieszczono w Tabeli 3. za{qczonego raportu Zak+ada siq w miare2
mozliwosci unikanie magazynowania odpad6w na terenie inwestycji (w okresie wysokich
temperatur kilka godzin do maksymalnie 2 dni w ch+odniejsze dni). W przypadku koniecznosci
magazynowania tego odpad6w mogqcych powodowae uciqzliwos5 odorowq bqdq one
magazynowane w halt magazynowej wyposazonej m.in. w systemy wentylacji oraz
urzqdzenia wentylacyjne ograniczajqce pylenie oraz uciqzliwosci zapachowe oraz w bramq
szybkobiezn4. Ponadto odpady z{owonne bqd4 magazynowane w szczelnych i zamykanych
pojemnikach, kontenerach Iub zbiornikach.

9. J.w.

10. Uszczeg6{owiony opis srodk6w dzia{ania w przypadku awarii zosta{ umieszczony w Raporcie
(po korektach) w punkcie 11. Str. 114.
11. Z wymienionych odpad6w w raporcie s(l ujqte tylko odpady o kodach 20 02 01 oraz 20 02 03.
W przypadku tych odpad6w zastosowane zostanq takie same rozwiqzania jak opisane dla
innych w punkcie 7. Raportu (str. 92).
12. Analiza mozliwych zagrozeri zosta{a umieszczona w punkcie 4. Raportu (str. 64).
13. Zbiornik wodny na sqsiedniej dzia+ce jest zbiornikiem sztucznym. Ciek wodny oraz G{6wny
Zbiornik W6d Podziemnych nr 111 lezq w bliskiej odleg{osci od miejsca inwestycji,
niekontrolowany wyciek szkodliwych substancji teoretycznie m6gtby nies5 bezposrednie
zagrozenie zanieczyszczenia wyzej wymienionych w6d. Aby uniknq5 tego typu zagrozeri lub
tez zminimalizowae skutki potencjalnych awarii stosowany bqdzie szereg zabezpieczeri na
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terenie inwestycji, zar6wno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Szczeg6+owy opis
stosowanych rozwi4zari znajduje siq w Raporcie, w punkcie 7.

Ponadto, po ponownej analizie rodzaj6w odpad6w innych niz komunalne przewidzianych do
zbierania (Tabela 3. niniejszego raportu), postanowiono o zrezygnowaniu ze zbierania czqsci
odpad6w kt6re niosty najwiqksze ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia srodowiska, w tym
takie w6d. Zrezygnowano ze zbierania m.in. odpad6w z przer6bki rud siarczkowych
(powodujqce samoczynne zakwaszenie srodowiska w czasie sktadowania); odpad6w
z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych, rud siarkowych, rud fosforowych oraz
wqgla zawierajqcych substancje niebezpieczne; zwierzqt pad+ych i ubitych z koniecznosci oraz
z odpadowej tkanki zwierzqcej czy osad6w z zak+adowych oczyszczalni sciek6w zawieraj4cych
substancje niebezpieczne. Dok{adne zestawienie po dokonanych korektach umieszczono
w Tabeli 3. za%czonego raportu po korekcie.
Biorqc wiqc pod uwagq zabezpieczenia jakie bqdq stosowane na terenie inwestycji oraz
rezygnacjq z czqs,ci odpad6w przewidzianych do zbierania mozna stwierdzi6 it przedmiotowe
przedsiqwziqcie bqdzie nios{o jedynie minimalne ryzyko zagroienia najblizszych w6d.
Do{ozono wszelkich starari aby uniknq5 lub zminimalizowa5 skutki potencjalnych awarii
i niekontrolowanego przedostawania siq szkodliwych substancji do srodowiska.

Z powazaniem,
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Za%cznik do pisma:

Skorygowany raport z za{qcznikami
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