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Marszatek Wojew6dztwa Pomorskiego
Ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdarisk

W6jt Gminy Somonino zwraca siq z prosbq o opinie w sprawie prowadzonego przez tutejszy Organ
pos%powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia pn.:
,,Przeniesienie istniej4cej 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) gmina Somonino, powiat kartuski".

W6jt Gminy Somonino wyjasnia, >e dnia 2 pazdziernika 2019 r. inwestor Miros+aw Mielewczyk Biuro
Obs{ugi Budownictwa LOKUM 83-300 Kartuzy ul. Koscierska 11 wystqpi+ z wnioskiem o wydanie decyzji
srodowiskowej dla ww. przedsiqwziqcia. Na dzieri dzisiejszy procedura w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowania jest na etapie analizy raportu oceny oddzia{ywania na srodowisko.
Planowana inwestycja more mie5 istotny wp+yw na srodowisko, jak r6wniez teren objqty form4
ochrony przyrody w jakim jest polo'zona. W Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obowi4zuj.l przepisy
Uchwa+y Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszar6w
chronionego krajobrazu w wojew6dztwie pomorskim. Pragne2 podkresli5, >e planowana inwestycja oddalona
jest w odleg+osci ok. 380 m od rzeki Raduni, kt6ra stanowi ujqcie wody pitnej dla czqsci mieszkaric6w Gdariska
-Straszyn i Kolbud.

W toku prowadzonego postqpowania administracyjnego wniosek inwestora oraz Karta Informacyjna
Przedsiqwziqcia oraz p6zniejszy na+ozony raport oceny oddzialywania na srodowisko zosta+y przes{ane do
organ6w:

Regionalny Dyrektor Ochrony !<rodowiska w Gdarisku analizujqc KIP me stwierdzi+ potrzeby
*

przeprowadzenia oceny oddzia+ywania na srodowisko, na dzieri dzisiejszy analizuje raport oos,
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stwierdzi+o brak potrzeby sporzqdzenia
raportu, po przes{aniu raportu zosta{ on odes{any do tut. Urzqdu z informacjq, >e podtrzymujq
swoje stanowisko,

*

Paristwowy Powiatowy lnspektorat Ochrony <rodowiska me wypowiedzia{ siq w wyznaczonym
terminie, co wedlug ustawy oos traktuje siq jako brak zastrzezeri.

Analizujqc dokumentacje prowadzonego postqpowania oraz nachodzqce wqtpliwosci Organu
wydajqcego decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach, jak r6wniez zrozumia{e obawy i sprzeciw
mieszkaric6w gminy Somonino dla planowanego przedsiqwziqcia, zwracam siq z prosbq o analizq za{qczonej
na nosniku CD zebranej dokumentacji sprawy, udostqpnionej w publicznie dostqpnym wykazie danych o
dokumentach zawierajqcych informacje o <rodowisku i jego ochronie:
http:,q bip3omonino.pl/dokument?y/3882
Za{4cznik:

1. Dokumentacja na nosniku CD.
Otrzymuj;q:

WQJT
q.

!*wdd

1. Adresat,
2. a/a.
Spyavrq pyowadzi: Teyesa Gostkowska, tel. 58 743-23-41
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