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Somonino, dnia 19 lipca 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Gdańska 21

83-300 Kartuzy

W związku z doniesieniami mieszkańców gminy Somonino z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie
nieprawidłowo prowadzonej rozbiórki przy ul. Ceramicznej8 w miejscowości Somonino (działki nr 43/1, 42/2,
42/3 obręb Somonino), na którą została wydana decyzja Starosty Kartuskiego nr B.6741.18.2019.MF z dnia
19.06.2019 r. Wójt Gminy Somonino zwraca się z prośbą o przeprowadzenie kontroli wykonywanych prac.
Dnia 16 i 17 lipca 2021 r. otrzymano informacje, że prace są wykonywane niezgodnie z ww. decyzją.
Budynek cegielni został częściowo zbu rzony wraz z pokryciem dachowym zawierającym azbest. Nie zachowano
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pokrycie azbestowe powinno zostać zdemontowane przez podmiot

posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających azbest. Nie zapewniono szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z decyzją o rozbiórce roboty budowlane powinny być prowadzone

zgodnie z przepisami, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznejw sposób zapewniający bezpieczeństwo
ludzi i mienia oraz ochrony środowiska.

Na teren działki został wezwany dwukrotnie partol Policji. Pierwsze zgłoszenie zostało dokonane dnia

16 lipca 2021 r. przez Zastępcę Wójta Gminy Somonino Pana Andrzeja Peta, natomiast kolejne zgłoszenie
dokonano dnia 17 lipca 2021 r. przez mieszkańca gminy Somonino.
W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie kontroli prac rozbiórkowych na terenie działek nr
43/1, 42/2, 42/3 obręb Somonino.
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Otrzymują:
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Sprawę pyowadzi: Tvesa Gosłkowska, inspekłor ds. rolnicłwa i ochiony śyodovviska, {el. SB 743-23-41.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jes{ Wójł Gminy Somonino. Ma Pani/Pan prawo żądac od Adminisłrałora dos%pu, spiosłowania, usunięcia, ograniczenia, pneniesienia swoich danych
osobovrych, wniesienia sprzeciwu oyaz skargi do o7anu nadzorczego, chyba, ze realizacia tych praw nie jes« zgodna z przepisami prawa. hczegókowe ]n%rmacle do%aące pyocesu przetwarzania
danych osoboqch przez Wóita Gminy Somonino dostępne S4 W siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie oraz na s}ronie internetowe% http://bip.somonino.pl/

