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Dane nadawcy

GMINA SOMONINO (83-314 SOMONINO, WOJ.

MIROSLAW MIELEWCZYK

POMORSKIE)

PESEL: 68031712495
Telefon: +48603199319

Email: ARCHIGRAH@ARCHIGRAPH.GDA.PL

INFORMACJA

Dotyczy: wezwania z dnia 28 czerwca 2021 r., znak sprawy: ZW1.6220.1.3.201 9.TG, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowy
W odpowiedzi na wezwanie w sprawie dotyczqcej wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi@wziqcia pn." ,Przeniesienie istniejqcej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeladunkowym odpad6w z
ul. Ceramicznej 1 (dz nr 181/3)
w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramiznej8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1 ), gmina Somonino,
powiat kaduski"", ponizej przedktadam stosowne uzupe}nienia
w sprawie:
Ad.1 . Oswiadczenie autora - koordynatora projektu, Pani Joanny t?ukaszewskiej zosta+o do+qczone do niniejszego pisma
jako zalqcznik 1 .

Ad.2. E;cieki powstajqce po myciu pojazd6w bqdq odprowadzane przez osadnik i separator ropopochodnych do kanalizacji
sanitarnej.

Za#4czniki:
1 . 31 Za+3cznik 1- oswiadczenie2 (j?),pdf

Dokument zostal podpisany, aby go zweryfikowa6 nalezy uzy6 oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zloienia
podpisu:
2021-07-1 2T11 :08:02.625+02:00
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Gdarisk, dnia 12 lipca 2021 r.
mgr Joanna kukaszewska
w}asciciel /koordynator projekt6w w firmie:
LACERTA ANAIIZY SRODOWISKOWE loanna I,ukaszewska

ul. Lqborska 3b
80-386 Gdarisk

OSWIADCZENIE

Ja ni;ej podpisana oswiadczam, ze:

ukoriczylam, w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie wyzszym, studia pierwszego stopnia oraz
drugiego stopnia na kierunku zwiqzanym z ksztatceniem w obszarze nauk scislych z dziedzin
nauk chemicznych i nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi i
posiadam co najmniej s-letnie doswiadczenie w pracach w zespo}ach przygotowujqcych raporty
o oddzia%ywaniu przedsiqwziqcia na srodowisko.
)

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za z#o:'enie fa+szywego oswiadczenia

Joanna t,ukaszewska

