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W6jt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21,
83-314 Somonino

W odpowiedzi na wniosek W6jta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia
22.04.2021 r., w sprawie uzgodnienia warunk6w 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. Ceramicznej8 w Somoninie ( dz. nr 42/2, 42/3,
43/1), gm. Somonino, powiat kartuski" oraz w oparciu o art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udos%pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo+eczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzia+ywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Dyrektor
Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Gdarisku odsyta raport o oddzia+ywaniu
przedsiqwziqcia na <rodowisko.

lnformujq, >e dla przedmiotowego postqpowania w oparciu o kartq informacyjnq

przedsiqwziqcia, dnia 31.10.2019 r. zosta+a wydana opinia znak GD.RZ';.435.1308.2019.AS, w kt6rej
organ me stwierdzi+ potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiqwziqcia ze wzglqdu na
brak negatywnego oddzia+ywania inwestycji na stall jednolitych czqsci w6d oraz realizacjq cel6w
srodowiskowych.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy jw. Dyrektor Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej jako
organ w+asciwy w sprawach ocen wodnoprawnych me uzgadnia warunk6w realizacji dla przedsiqwziq5
mog4cych potencjalnie znacz4co oddzia+ywa6 na srodowisko, w sytuacji gdy wyrazi{ wcze;niej opiniq, 'ze
me zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny na srodowisko.

D.0
r

-W

4
(Winiarski

Zalqczniki:

1. Wniosek wraz z raportem o oddzia+ywaniu na srodowisko.
Otrzymuj4:
1. Adresat,
2. RZ< aa
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Regionalny Zarz4d Gospodarki Wodnej w Gdarisku
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 l faks: +48 58 326 18 89 l e-mail: gdansk@wody.gov.pl
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