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ZW1.6220.1.3.2019.TG

Pomorski Wojew6dzki lnspektor Ochrony Srodowiska
Trakt !'W. Wojciecha 293
80-001 Gdarisk - Lipce

W odpowiedzi na pismo Wl.7021.3.31l.202l.JST z dnia 19 Iipca 2021 r. (data wp+ywu: 20.07.2021 r.)
w sprawie udzielenia informacji w sprawie legalnosci inwestycji 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" W6jt Gminy Somonino wyjasnia, >e dnia 2 pafdziernika 2019 r. inwestor
Miros+aw Mielewczyk Biuro Obs+ugi Budownictwa LOKUM 83-300 Kartuzy ul. Koscierska 11 wyst4pi{ z
wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej dla ww. przedsiqwziqcia.
Na dzieri dzisiejszy procedura w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowania jest
w trakcie analizy raportu oceny oddziatywania na srodowisko. Nie jest wydana decyzja trodowiskowa, jak
r6wniei me ma pozwolenia na budowq. Teren inwestycji jest objqty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwa% Rady Gminy Somonino Nr XL/311/2006 r. z dnia 28 wrzesnia 2006
r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27, z dnia 51utego 2007 r., poz. 406) i zosta{ oznaczony symbolem ,,020-P" tj. teren
us{ug produkcyjnych, sk{adowania i magazynowania, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe,
istniejqcy budynek mieszkalny.

W toku prowadzonego postqpowania administracyjnego wniosek inwestora oraz Karta Informacyjna
Przedsiqwziqcia oraz raport oceny oddzia+ywania na srodowisko zosta'ty przes+ane do organ6w:
*

Regionalny Dyrektor Ochrony <rodowiska w Gdarisku analizuj4c KIP me stwierdzi+ potrzeby

*

przeprowadzenia oceny oddzia+ywania na srodowisko,
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stwierdzi+o brak potrzeby sporz4dzenia
raportu, po przes+aniu raportu zostal on odestany do tut. Urzqdu z informacjq, ze podtrzymujq
swoje stanowisko,

*

Paristwowy Powiatowy lnspektorat Ochrony <rodowiska me wypowiedzia+ siq w wyznaczonym

terminie, co wed+ug ustawy 00!" traktuje siq jako brak zastrzezeri.
Wszelkie dokumenty w sprawie prowadzonego postqpowania s€l dostqpne na stronie internetowej:

http://bip.somonino.pl/dokumenty/3882 w publicznie dostqpnym wykazie danych o dokumentach
zawierajqcych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Dodatkowo W6jt Gminy Somonino przesy{a zebranq na chwik, obecnq dokumentacjq prowadzonego
postqpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w wersji elektronicznej
(p+yta CD).
Za+qcznik:
1. Dokumentacja na nosniku CD.
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Otrzymujq:
1. Adresat,
2. a/a.
Sprawq piowadzi: Teresa Gostkovvska, tel. 58 743-23-41

Administyatotem Pani/Pana daiiych osobowych jest W6it Gmtny Somonino. Ma Pani/Pan ptavro 5da6 od Administratora dostqpu, sprostowama, usuniqcia, ograniczenia, pneniesienia swoich danych
osobovtych, wniesienia sprzociwU olaz ska}gi do oiganu naazolczego. chyba, re iealizacja tych 4Taw me jest zgoana 2 pizepisami pLawa. szczegaaowe informacie datyclQce procesu pnetwanania

danych osobovrych przez W6jta Gminy Somonino dostqpne s4 w siedzibie Unqdu Gminy w Somoninle oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/

