WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2019r.
Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie do właściwej karty postanowienia.
Nr karty

Znak sprawy

Data wydania
postanowienia

Zakres przedmiotowy postanowienia

1/p/2019

UOŚ.II.6220.14.2018

15.01.2019

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali
kolorowych i żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu
przy ul. Nysańskiej 8.( na wniosek strony)

2/p/2019

UOŚ.II.6220.14.2018

01.03.2019

Postanowienie o podjęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali
kolorowych i żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu
przy ul. Nysańskiej 8.

3/p/2019

UOŚ.II.6220.14.2018

18.04.2019r.

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali kolorowych i żelaznych”, planowanego
do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Nysańskiej 8.

4/p/2019

UOŚ.II.6220. 14.2018

14.05.2019

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali
kolorowych i żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu
przy ul. Nysańskiej 8.

5/p/2019

UOŚ.II.6220.5.2019

21.05.2019

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. Projekty proekologiczne A1-A7 służące poprawie efektywności energetycznej w
Zakładzie Produkcyjnym w Brzegu, zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. ul. Niepodleglości 42, 88150 Kruszwica”.

6/p/2019

UOŚ.II.6220.9.2019

17.06.2019

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu termomodernizacji
budynku, wymianie oświetlenia na energooszczędne i zastosowaniu paneli PV dla budynku Ośrodka

Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ul. Kamienna 4 w Brzegu”.

7/p/2019

8/p/2019

UOŚ.II.6220.8.2019

21.08.2019

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. „ Zbieranie i magazynowanie odpadów, w tym złomu na terenie
działki nr 152/1 prowadzonego przez Centrum Utylizacji S.C. K. Szcześnik, S. Palij ul. Składowa 6,
49-300 Brzeg”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 152/2, arkusz mapy 8, obręb Południe
przy ul. Polnej 2 w Brzegu.

Powrót do wykazu
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

1/p/2019
Postanowienie.

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania.

Nazwa dokumentu
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali
kolorowych i żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu
przy ul. Nysańskiej 8.
Gmina Brzeg

Znak sprawy

UOŚ.II.6220.14.2018

Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

15.01.2019r.
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

15.01.2019r.

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/w/2018

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18.01.2019r.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Powrót do wykazu

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

2/p/2019
Postanowienie.

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania

Nazwa dokumentu
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Postanowienie o podjęciu postępowania
Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali
kolorowych i żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu
przy ul. Nysańskiej 8.
Gmina Brzeg

Znak sprawy

UOŚ.II.6220.14.2018

Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

01.03.2019
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

01.03.2019

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/w/2018

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

08.03.2019r.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Uwagi

Powrót do wykazu
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

3/p/2019
Postanowienie.

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania.

Nazwa dokumentu

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali kolorowych i
żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu przy ul.
Nysańskiej 8.
Gmina Brzeg

Znak sprawy

UOŚ.II.6220.14.2018

Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

18.04.2019r.
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

18.04.2019

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/w/2018

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

23.04.2019

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Uwagi

Powrót do wykazu

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

4/p/2019
Postanowienie.

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania.

Nazwa dokumentu

Postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów metali
kolorowych i żelaznych”, planowanego do realizacji na działce nr 933/1, obręb Centrum w Brzegu
przy ul. Nysańskiej 8.
Gmina Brzeg

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

14.05.2019
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

14.05.2019

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/w/2018

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.05.2019

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Uwagi

Powrót do wykazu

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

5/p/2019
Postanowienie.

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania.

Nazwa dokumentu

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. Projekty proekologiczne A1-A7 służące poprawie efektywności
energetycznej w Zakładzie Produkcyjnym w Brzegu, zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. ul.
Niepodleglości 42, 88-150 Kruszwica”..
Gmina Brzeg

Znak sprawy

UOŚ.II.6220.5.2019

Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

21.05.2019
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

21.05.2019

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/w/2019

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

27.05.2019

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Powrót do wykazu

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

6/p/2019
Postanowienie.

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania.

Nazwa dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu termomodernizacji
budynku, wymianie oświetlenia na energooszczędne i zastosowaniu paneli PV dla budynku
Ośrodka Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ul. Kamienna 4 w Brzegu”.
Gmina Brzeg

Znak sprawy

UOŚ.II.6220.9.2019

Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

17.06.2019
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

17.06.2019

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

6/w/2019

19.06.2019

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Powrót do wykazu
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu

7/p/2019
postanowienie

Temat dokumentu

Środowiskowe uwarunkowania

Nazwa dokumentu
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Zbieranie i magazynowanie odpadów, w tym złomu na
terenie działki nr 152/1 prowadzonego przez Centrum Utylizacji S.C. K. Szcześnik, S. Palij ul.
Składowa 6, 49-300 Brzeg”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 152/2, arkusz mapy 8,
obręb Południe przy ul. Polnej 2 w Brzegu.
Gmina Brzeg

Znak sprawy

UOŚ.II.6220.8.2019

Dokument wytworzył

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Data dokumentu
Dokument zatwierdził

21.08.2019r.
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza

Data zatwierdzenia dokumentu

21.08.2019r.

Miejsce przechowywania dokumentu

Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny

tak

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/w/2019

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

22.08.2019

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Powrót do wykazu
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

8/p/2019

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

