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Oświa dczenie

W związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

,,Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów 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"

oświadczam i informuję, że Gmina Somonino nie jest Organem wydającym pozwolenie na budowę.

Inwestor ztożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która jest jednym z etapów procesu inwestycyjnego i nie przesądza

powstania inwestycji. Dopiero na jej podstawie inwestor może wystąpić o pozwolenie na budowę. Organem właściwym w tym zakresie

pozostaje Starosta. Po analizie Kartylnformacyjnej Przedsięwzięcia oraz przesłaniu do opinii organom opiniującym, a więc do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz do Państwowego

Gospodarstwa Wodnego RZGW w Gdańsku, mimo iż organy nie nałoży+y obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na

środowisko nałożyłem na wnioskodawcę taki obowiązek.

Po przedłożeniu raportu w tutejszym Urzędzie został on przesłany do uzgodnień zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283). Zwróciłem się w tym zakresie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
RZGW w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy I nspektor Sanitarny w Kartuzach nie wypowiedział się ww. sprawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne RZGW

w Gdańsku odesłało raport i podtrzymało swoją opinię, w której nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wzywa po raz kolejny Inwestora o uzupełnienia raportu. Dodatkowo oprócz
wątpliwości RDOŚu wezwałem o dodatkowe wyjaśnienia wątpliwości zawartych w raporcie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeszcze nie został wydana.

Zapewniam, że będę działał w sprawie w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów, kierując się interesem wszystkich

stron postępowania. Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej pozwala nałożyć na inwestora obowiązki ograniczające oddziaływanie

na środowisko oraz uciążliwości inwestycji. W granicach prawa - będę dążył do zabezpieczenia interesu środowiska naturalnego oraz

mieszkańców w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że teren na którym istnieje stacja przeładunkowo - transportowa odpadów komunalnych jest objęta

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nr XL/311/2006 z dnia 28 września 2006 r.

Istniejąca stacja przeładunkowo - transportowa odpadów komunalnych działa m.in. na podstawie zaświadczenia Wójta Gminy Somonino

BP.6724.3.2.2015.JK z dnia 22 lutego 2016 r. Obecny wnioskodawca swój wniosek opiera na miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego z dnia 28 września 2006 r.

Od początku po spotkaniach z mieszkańcami prowadzimy intensywne działania wyjaśniające z wszystkimi stronami postępowania.

W celu wyjaśnienia wątpliwości mieszkańców i naszych, co do planowanej inwestycji i możemy potwierdzi'ć odpowiednią dokumentacją.

Instytucje takie jak: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach nie wypowiedział się, Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku nie nałożyło obowiązku sporządzenia raportu i podtrzymuje swoją opinię oraz Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Gdańsku, który nie nałożył obowiązku sporządzenia raportu, jednakże analizuje przedłożony raport, a w związku z
tym wyśt,4pimy z prośbą o spotkanie z przedstawicielami mieszkańców, inwestorem OraZ WW, instytucji,
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