
WYKAZ WNIOSKÓW O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH 

W 2015r. 

Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie do właściwej karty wniosku. 

Nr karty Znak sprawy Data złożenia wniosku Zakres przedmiotowy wniosku 

1/w/2015  UOŚ.II.6220.2.2015/ 

Wniosek nr 1/2015 

23.02.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu planowanego do realizacji na terenie 

działek nr 443, 444/2, 457/2, 458/2,, 462/1, 450/1, 453/2, 453/1, 455/1, 462/2` 

2/w/2015  UOŚ.II.6220.3.2015/ 

Wniosek nr 2/2015 

12.03.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na Przebudowie ulicy Wolności w Brzegu. 

3/w/2015  UOŚ.II.6220.4.2015/ 

Wniosek nr 3/2015 

12.03.2015 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na Rozbiórce komina spalinowego przy budynku na ul. Wolności 14 na działce o nr ew. 

763/1  oraz budynku biurowo-gospodarczego przy ul. Wolności nr 14A na działce o nr ew. 763/2 

obręb mapy 1102 Centrum w Brzegu. 

4/w/2015  UOŚ.II.6220.6.2015/ 

Wniosek nr 4/2015 

13.04.2015 

(uzupełniony 16.04.2015) 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku przy ul. Wolności 14 w Brzegu do zadania 

inwestycyjnego pn. „Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności 14 w Brzegu na mieszkania 

socjalne i lokale tymczasowe”, planowanego do realizacji działce o nr ew. 763/2 obręb mapy 1102 

Centrum w Brzegu. 

5/w/2015  UOŚ.II.6220.7.2015/ 

Wniosek nr 5/2015 

16.04.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na Magazynowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych, planowanego do 

realizacji na działce nr 141/8 arkusz mapy 7 obręb Południe przy ul. Saperskiej 1 w Brzegu. 

6/w/2015  UOŚ.II.6220.9.2015/ 

Wniosek nr 6/2015 

13.05.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „zagospodarowaniu terenu wraz z nowymi drogami i alejkami, oświetleniem terenu, 

remontem widowni i przebudową budynku zaplecza amfiteatru położonego w Brzegu przy ul. 

Chrobrego 39 na działce o nr ew. 461 km. 7 w obrębie Centrum przy ul. Chrobrego 39 w Brzegu” 

7/w/2015  UOŚ.II.6220.10.2015/ 

Wniosek nr 7/2015 

26.05.2015 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na : Przebudowie  pola 110kv w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ 

„Hermanowice” dla przyłączenia linii kablowej 110 kV zasilającej stację 110/15 kV GPZ 

„Skarbimierz”, planowanego do realizacji na działkach nr 516/2 i 517/2 arkusz mapy 13 obręb 

Południe przy ul. Włościańskiej w Brzegu 



8/w/2015  UOŚ.II.6220.11.2015/ 

Wniosek nr 8/2015 

15.06.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na : Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu. 

9/w/2015  UOŚ.II.6220.12.2015/ 

Wniosek nr 9/2015 

23.06.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na : Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu. 

10/w/2015  

UOŚ.II.6220.14.2015/ 

Wniosek nr 10/2015 

01.07.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na ”Uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do formowania ekologicznego 

brykietu opałowego z półproduktów w postaci miału węgla drzewnego oraz mąki” 

11/w/2015  

UOŚ.II.6220.15.2015/ 

Wniosek nr 11/2015 

03.07.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, planowanego do realizacji na terenie 

działek nr 443, 444/2, 457/2, 458/2, 462/1, 450/1, 453/2, 455/1, 462/2, 461, 479, 180/1, 453/1 obręb 

Centrum. 

12/w/2015 

UOŚ.II.6220.16.2015/ 

Wniosek nr 12/2015 

05.08.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Rozbudowa budynku gospodarczego” planowanego do realizacji na działce nr 60/1 obręb Centrum 

przy ul. Nadbrzeżnej 5 

13/w/2015  

UOŚ.II.6220.17.2015/ 

Wniosek nr 13/2015 

21.08.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury” na działkach o nr ewid. 296, obręb 

Centrum, przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu 

14/w/2015  

UOŚ.II.6220.18.2015/ 

Wniosek nr 14/2015 

16.09.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy ” na działkach o nr ewid. 874/1, obręb 

Centrum, przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu 

15/w/2015  

UOŚ.II.6220.19.2015/ 

Wniosek nr 15/2015 

04.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej na terenie byłego Gimnazjum Piastowskiego” na 

działkach o nr ewid. 424/2, 423/5, obręb Centrum, przy ul. B. Chrobrego w Brzegu 

16/w/2015  

UOŚ.II.6220.20.2015/ 

Wniosek nr 16/2015 

04.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „ 

Termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu” na działce o nr ewid. 

423/3, obręb Centrum, przy ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu 

17/w/2015  

UOŚ.II.6220.21.2015/ 

Wniosek nr 17/2015 

18.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. 

„Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratówka w Parku Wolności w Brzegu” na działce o nr ewid. 1, 



obręb Południe w Brzegu 

18/w/2015  

UOŚ.II.6220.22.2015/ 

Wniosek nr 18/2015 

23.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 5 na działce o nr ewid. 463, arkusz mapy 7, obręb Centrum, przy ul. 

Robotniczej 22 w Brzegu. 

19/w/2015  

UOŚ.II.6220.23.2015/ 

Wniosek nr 19/2015 

31.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  

polegającego na montażu agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW na biogaz wraz z montażem 

wszystkich niezbędnych urządzeń peryferyjnych i instalacji pozwalających na współpracę nowej 

jednostki z istniejącymi instalacjami obiektu, podłączenie agregatu do rozdzielni NN w obiekcie 14 

zgodnie z warunkami energetyki zawodowej, wykonanie układu pomiarowego do celów 

rozliczeniowych OZE zgodnie z warunkami, wykonanie spięcia z układem SCADA z istniejącą 

instalacją odbioru ciepła na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu, planowanego do realizacji na 

działkach nr 17/5, 17/3, 17/9 arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny Centrum, przy ul. Cegielnianej 3 w 

Brzegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu na terenie 

działek nr 443, 444/2, 457/2, 458/2, 462/1, 450/1, 453/2, 453/1, 455/1, 462/2 ark. mapy 

7, obręb Centrum przy ul. Armii Krajowej, ul. Chrobrego, ul. Robotniczej, ul. 

Partyzantów, ul. Wrocławskiej w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.2.2015 /Pismo z dnia 11.02.2015 

Dokument wytworzył GreenLanding Andrzej Rapacz ul. Forteczna 8/14,  

58-314 Wałbrzych jako pełnomocnik Gminy Brzeg  

ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg 

Data dokumentu 23.02.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Wolności w Brzegu.  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.3.2015 /Pismo z dnia 12.03.2015 

Dokument wytworzył Biuro Usług Projektowo – Budowlanych Maciej Boberski,  ul. Rynek 10/6 Brzeg, jako 

pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 12.03.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.03.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce komina spalinowego przy budynku na ul. 

Wolności 14 na działce o nr ew. 763/1  oraz budynku biurowo-gospodarczego przy ul. 

Wolności nr 14A na działce o nr ew. 763/2 obręb mapy 1102 Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.4.2015 /Pismo z dnia 03.03.2015 

Dokument wytworzył Agnieszka Cena-Soroko ul. Głogowczyka 18/2,  

51-604 Wrocław jako pełnomocnik Gminy Brzeg  

ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg 

Data dokumentu 12.03.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie  

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Wniosek wycofany 08.04.2015r. 



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. Projekt budowlany przebudowy remontu budynku przy ul. 

Wolności 14 w Brzegu do zadania inwestycyjnego pn. „Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy 

ul. Wolności 14 w Brzegu na mieszkania socjalne i lokalne tymczasowe”, planowanego 

do realizacji działce o nr ew.763/2 obręb mapy 1102 Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.6.2015 /Pismo z dnia 10.04.2015 

Dokument wytworzył Agnieszka Cena-Soroko ul. Głogowczyka 18/2,  

51-604 Wrocław jako pełnomocnik Gminy Brzeg  

ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg 

Data dokumentu 13.04.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.04.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Wniosek uzupełniony 16.04.2015 r.  



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Magazynowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, planowanego do realizacji na działce nr 141/8 arkusz mapy 7, 

obręb Południe przy ul. Saperskiej 1 w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.7.2015 /Pismo z dnia 15.04.2015 

Dokument wytworzył Spalmed – Zofia Karpa, Wielka Wieś 51b/12, 32 -210 Książ Wielki  

Data dokumentu 16.04.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.04.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 6/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu terenu wraz z nowymi drogami i 

alejkami, oświetleniem terenu, remontem widowni i przebudową budynku zaplecza 

amfiteatru położonego w Brzegu przy ul. Chrobrego 39 na działce o nr ew. 461 km. 7 w 

obrębie Centrum przy ul. Chrobrego 39 w Brzegu” 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.9.2015 /Pismo z dnia 12.05.2015 

Dokument wytworzył Arch. Maria Gajda – Kucharz Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. 45-819 Opole, ul. 

Domańskiego 40, pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 13.05.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.05.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 7/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie pola 110 kV w stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Hermanowice” dla przyłączenia linii kablowej 

110 kV zasilającej stację 110/15 kV GPZ „Skarbimierz”, planowanego do realizacji na 

działkach nr 516/2 i 517/2 arkusz mapy 13 obręb Południe przy ul. Włościańskiej w 

Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.10.2015 /Pismo z dnia 25.05.2015 

Dokument wytworzył Andrzej Walczak PP i RI „ELMEL” Sp. z o.o.  

ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice, Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A. O/Opole 

Data dokumentu 26.05.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.05.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 8/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w 

Brzegu  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.11.2015 /Pismo z dnia 10.06.2015 

Dokument wytworzył Łukasz Szleper Projekt ul. Róży Wiatrów 13/3, 53023 Wrocław, Pełnomocnik Gminy 

Brzeg 

Data dokumentu 15.06.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.06.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 9/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w 

Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.12.2015 /Pismo z dnia 10.06.2015 

Dokument wytworzył Łukasz Szleper Projekt ul. Róży Wiatrów 13/3, 53023 Wrocław, Pełnomocnik Gminy 

Brzeg 

Data dokumentu 23.06.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.06.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 10/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do 

formowania ekologicznego brykietu opałowego z półproduktów w postaci miału węgla 

drzewnego oraz mąki” 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.14.2015 /Pismo z dnia 30.06.2015 

Dokument wytworzył Kancelaria Adwokacka Adwokat Igor Janik, 

ul. Ozimska 67/3, 45-368 Opole 

Data dokumentu 01.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 11/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, 

planowanego do realizacji na terenie działek nr 443, 444/2, 457/2, 458/2, 462/1, 450/1, 

453/2, 455/1, 462/2, 461, 479, 180/1, 453/1, obręb Centrum 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.15.2015  

Dokument wytworzył GreenLanding Andrzej Rapacz ul. Forteczna 8/14 58-314 Wałbrzych, jako pełnomocnik 

Gminy Brzeg 

Data dokumentu 03.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 15/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 12/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku gospodarczego” planowanego do realizacji 

na działce nr 60/1 obręb Centrum przy ul. Nadbrzeżnej 5 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.16.2015/Pismo z dnia 31.07.2015  

Dokument wytworzył Pan Marek Sidor Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, ul. Chrobrego 

32 

Data dokumentu 05.08.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.08.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 13/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury” na 

działkach o nr ewid. 296, obręb Centrum, przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.17.2015/Pismo z dnia 21.08.2015  

Dokument wytworzył Pan Robert Łukiewicz ul. Słowackiego 23/3, 49-300 Reprezentujący Biuro Projektowe 

„AKAPIT” Brzeg, ul. Pierwszej Brygady 40 jako pełnomocnik Gminy Brzeg   

Data dokumentu 21.08.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 18/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.08.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 14/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje 

przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy ” na 

działkach o nr ewid. 874/1, obręb Centrum, przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.18.2015/Pismo z dnia 16.09.2015  

Dokument wytworzył Pan Robert Łukiewicz ul. Słowackiego 23/3, 49-300 Reprezentujący Biuro Projektowe 

„AKAPIT” Brzeg, ul. Pierwszej Brygady 40 jako pełnomocnik Gminy Brzeg   

Data dokumentu 16.09.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.09.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 15/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje 

przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej na terenie byłego 

Gimnazjum Piastowskiego” na działkach o nr ewid. 424/2, 423/5, obręb Centrum, przy 

ul. B. Chrobrego w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.19.2015/Pismo z dnia 04.11.2015  

Dokument wytworzył Pan Robert Łukiewicz ul. Słowackiego 23/3, 49-300 Reprezentujący Biuro Projektowe 

„AKAPIT” Brzeg, ul. Pierwszej Brygady 40 jako pełnomocnik Gminy Brzeg   

Data dokumentu 04.11.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.11.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 16/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje 

przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich 

w Brzegu” na działce o nr ewid. 423/3, obręb Centrum, przy ul. B. Chrobrego 32 w 

Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.20.2015/Pismo z dnia 04.11.2015  

Dokument wytworzył Pan Robert Łukiewicz ul. Słowackiego 23/3, 49-300 Reprezentujący Biuro Projektowe 

„AKAPIT” Brzeg, ul. Pierwszej Brygady 40 jako pełnomocnik Gminy Brzeg   

Data dokumentu 04.11.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.11.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 17/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje 

przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratówka w Parku Wolności w 

Brzegu” na działce o nr ewid. 1, obręb Południe w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.21.2015/Pismo z dnia 18.11.2015  

Dokument wytworzył Pan Czesław Zaremba Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych  „ZAR-MEL” pl. 

Dąbrowskiego ½ m.1 

49-305 Brzeg  jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 18.11.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/d/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.11.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 18/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 na działce o nr ewid. 463, arkusz 

mapy 7, obręb Centrum, przy ul. Robotniczej 22 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.22.2015/Pismo z dnia 23.12.2015  

Dokument wytworzył Pan Wojciech Hercuń „INARGO” 

ul. Mickiewicza 2,  55-100 Trzebnica  jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 23.12.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 1d/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.12.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 19/w/2015 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia  polegającego na montażu agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW na 

biogaz wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń peryferyjnych i instalacji 

pozwalających na współpracę nowej jednostki z istniejącymi instalacjami obiektu, 

podłączenie agregatu do rozdzielni NN w obiekcie 14 zgodnie z warunkami energetyki 

zawodowej, wykonanie układu pomiarowego do celów rozliczeniowych OZE zgodnie z 

warunkami, wykonanie spięcia z układem SCADA z istniejącą instalacją odbioru ciepła na 

terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu, planowanego do realizacji na działkach nr 17/5, 

17/3, 17/9 arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny Centrum, przy ul. Cegielnianej 3 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.22.2015/Pismo z dnia 31.12.2015  

Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  Sp. z o.o. , ul. Wolności 15, 49-300 

Brzeg 

Data dokumentu 31.12.2015 r. 

Dokument zatwierdził Nie dotyczy  

Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

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  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 2d/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.12.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   


