
        WYKAZ WNIOSKÓW O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

WYDANYCH W 2016r. 

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/2016  

UOŚ.II.6220.1.2016/ 

Wniosek nr 1/2016 

04.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „E-

szpital- stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji 

danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach: o nr 

ewid. 636/4, obręb Centrum, arkusz mapy 9 przy  ul. Mossora 1 w Brzegu oraz  o nr ewid. 932, obręb 

Centrum, arkusz mapy 13 przy ul. Nysańskiej 4-6 w Brzegu 

2/w/2016  

UOŚ.II.6220.2.2016/ 

Wniosek nr 2/2016 

08.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku MBP Brzeg” 

planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 543, obręb Centrum, arkusz mapy 8 przy ul. Jana Pawła II 

5 w Brzegu 

3/w/2016  

UOŚ.II.6220.3.2016/ 

Wniosek nr 3/2016 

15.02.2016  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „Przebudowie ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu” planowanego na działkach: nr ewid. 61, 

obręb Centrum, arkusz mapy 3 przy ul. Nadbrzeżnej w Brzegu;    nr ewid. 48/1, obręb Centrum, arkusz 

mapy 3 przy ul. Błonie w Brzegu; nr ewid. 15, obręb Centrum, arkusz mapy 2- droga krajowa nr 39 

4/w/2016  

UOŚ.II.6220.5.2016 / 

Wniosek nr 4/2016 

23.03.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach działania 10.4 RPO WO 2014-

2020 planowanego do realizacji na działkach: nr ewid. 209, obręb Centrum, arkusz mapy 5 przy ul. 

Kamiennej 1 w Brzegu; nr ewid. 806/6, obręb Centrum, arkusz mapy 10 przy ul. Słowiańskiej 18 w 

Brzegu; nr ewid. 555, obręb Centrum, arkusz mapy 8 przy ul. Jana Pawła II 28 w Brzegu 

5/w/2016  

UOŚ.II.6220.6.2016/ 

Wniosek nr 5/2016 

29.03.2016 Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu 

 (decyzja UOŚ.II.6220.21.2013.2014  z dnia 17.09.2014) 

6/w/2016  

UOŚ.II.6220.8.2016/ 

Wniosek nr 6/2016 

20.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu” planowanego w obszarze działek nr 

951/3, 953/34, 953/35 ark. m. 18, obręb Południe w Brzegu. 

7/w/2016 UOŚ.II.6220.10.2016 

Wniosek nr 7/2016 

24.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Adaptacja i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na dom całodobowy i dziennej opieki nad osobami 

zależnymi oraz mieszkania wspomagane dla osób zależnych”. Planowanego na obszarze działki nr 763/1, 



ark. m. 10, obręb Centrum przy ul Wolności 14 w Brzegu.  

8/w/2016 UOŚ.II.6220.11.2016 

Wniosek nr 8/2016 

06.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „Rewaloryzacji części ogrodowej Parku Wolności w Brzegu” ul. Kilińskiego, 49-300 

Brzeg, na działce nr: 1, ark. m. 1, obręb Południe w zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni 

istniejących alejek parkowych, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni. 

9/w/2016 UOŚ.II.6220.12.2016 

Wniosek nr 9/2016 

06.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „Rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego- Parku Centralnego w Brzegu”, na działce 

nr: 1019, ark. m. 8, obręb Centrum w zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni istniejących alejek 

parkowych, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zielni.  

10/w/2016 UOŚ.II.6220.13.2016 

Wniosek nr 10/2016 

06.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły- Wojska Polskiego w Brzegu”, na działkach nr 

113,124,134,149, ark. m. 4, obręb Centrum w zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni istniejącej alejki 

spacerowej, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.  

11/w/2016 UOŚ.II.6220.14.2016 

Wniosek nr 11/2016 

06.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Rewaloryzacja Parku Nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu”, na działkach nr: 

84/7, 84/6, 1021, 1022, ark. m. 4, obręb Centrum w zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni 

istniejących alejek parkowych, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.  

12/w/2016 UOŚ.II.6220.15.2016 

Wniosek nr 12/2016 

08.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu wraz z 

oświetleniem- Park Nadodrzański” na działce nr 84/7, ark. m. 4, obr. m. Centrum w Brzegu w zakresie 

przebudowy nawierzchni głównej alei parkowej, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni. 

13/w/2016 UOŚ.II.6220.16.2016 

Wniosek nr 13/2016 

08.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu wraz z 

oświetleniem- Park Centralny” na działce nr 1019, ark. m. 8, obr. Centrum w Brzegu w zakresie 

przebudowy nawierzchni głównej alei parkowej, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni. 

14/w/2016 UOŚ.II.6220.17.2016 

Wniosek nr 14/2016 

08.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu- Park 

Chrobrego” wraz z oświetleniem- na działkach o nr: 1020, 1023, 455/1, 485, 185, ark. m. 7, obręb Centrum 

w Brzegu w zakresie przebudowy nawierzchni głównej alei parkowej, oświetlenia, elementów małej 

architektury oraz zieleni. 



15/w/2016 UOŚ.II.6220.18.2016 

Wniosek nr 15/2016 

27.07.2016 

Zmiana wniosku 24.08.2016 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „ Budowie parkingu samochodowego na potrzeby planowanej przebudowy i rozbudowy 

centrum handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Brzegu przy ul. Łokietka” planowanego 

do realizacji na działkach o nr ew. 945/33, 945/34, 945/35, 945/37, 945/38, 945/58, 949/3, 949/4, 949/6, 

949/7, obręb Centrum w Brzegu.  

16/w/2016 UOŚ.II.6220.20.2016 

Wniosek nr 16/2016 

20.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Projekt rewaloryzacji Dolnego i Górnego Ogrodu Zamkowego w Brzegu” planowanego do realizacji na 

części działek o nr ewid. 84/7, 85 i 89, arkusz mapy 4, obręb Centrum w Brzegu.  

17/w/2016 UOŚ.II.6220.21.2016 

Wniosek nr 17/2016 

03.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu” planowanego do realizacji na 

działkach o nr.:  

- 9, 10, arkusz mapy 1, obręb Centrum; 

- 19/1, 24, arkusz mapy 2, obręb Południe; 

- 169, arkusz mapy 3, obręb Rataje; 

- 82, 93, 92/3,92/2, 111/2, 111/1, 125, 122, 133, 139/3, 150, arkusz mapy 4, obręb Centrum; 

- 886/8, 886/7, 868/1, 869, arkusz mapy 12, obręb Centrum; 

- 306/6, arkusz mapy 5, obręb Centrum; 

-181, 422, 1021, 1022, 464/1, 495,  arkusz mapy 7, obręb Centrum; 

- 699, arkusz mapy 10, obręb Centrum; 

- 313, arkusz mapy 11, obręb Południe; 

- 503, arkusz mapy 13, obręb Południe. 

18/w/2016 UOŚ.II.6220.22.2016 

Wniosek nr 18/2016 

10.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „Remoncie bitumicznej nawierzchni alei obwodowej wraz z elementami małej 

architektury zlokalizowanej na terenie Parku Wolności w Brzegu” planowanego do realizacji na działce nr 1 

i 6, arkusz mapy 1, obręb Południe przy ul. Kilińskiego w Brzegu. 

19/w/2016 UOŚ.II.6220.23.2016 

Wniosek nr 19/2016 

05.09.2016 

Uzupełnienie wniosku 

14.09.2016 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: Termomodernizacji stropów i stropodachów budynków Zakładu Karnego w Brzegu w 

województwie opolskim” planowanego do realizacji na działce nr 563, arkusz mapy 8, obręb Centrum przy 

ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu.  

20/w/2016 UOŚ.II.6220.24.2016 

Wniosek nr 20/2016 

08.09.2016 

Uzupełnienie wniosku  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „Zagospodarowaniu nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej w Brzegu” planowanego 



19.09.2016 do realizacji na działkach o nr 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, części działek 289/4, 286/3 i 629 

oraz w zakresie wykorzystania jako wejścia do projektowanego parku na podstawie ustanowionej 

służebności- działka nr 310/4, obręb Centrum przy ul. Chrobrego, Kamiennej, Powstańców Śląskich i 

Piastowskiej w Brzegu.  

21/w/2016 UOŚ.II.6220.25.2016 

Wniosek nr 21/2016 

12.09.2016 

Uzupełnienie wniosku 

28.09.2016 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa małej elektrowni wodnej MEW Młyny II w Brzegu (woj. opolskie) na rzece Odrze w km 

198,570” planowanego do realizacji na działkach: 75/2, 75/1, 80 i 38/3, obręb Centrum w Brzegu. 

22/w/2016 UOŚ.II.6220.26.2016 

Wniosek nr 22/2016 

17.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „Budowie zbiornika służącego do naziemnego magazynowania gazów na terenie zakładu 

Agromet Pilmet Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Brzegu” planowanego do realizacji na 

działkach o nr ewid. 945/54 i 945/61, ark. m. 13, obręb Centrum w Brzegu.  

23/w/2016 UOŚ.II.6220.27.2016 

Wniosek nr 23/2016 

18.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „Modernizacji sieci cieplnej w.p. od granicy działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie 

ulic Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 631, 641/3, 

630/7 ark. m. 9 oraz działkach o nr 279, 233, 232/3, 237, 260, ark. m. 5 obręb Centrum przy ul. Ofiar 

Katynia i Kamiennej w Brzegu.  

24/w/2016 UOŚ.II.6220.28.2016 

Wniosek nr 24/2016 

18.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „Modernizacji sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K148 do granicy działki nr 

632/4 w rejonie ul. Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach o nr 

ewid. 636/9, 1007, 637/1, 636/3, 636/8, 632/4, 632/3, 632/2, 631 ark. m. 9, obręb Centrum przy ul. 

Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu. 

25/w/2016 UOŚ.II.6220.29.2016 

Wniosek nr 25/2016 

18.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „Modernizacji sieci cieplnej w.p. od komory K176 do węzła cieplnego przy ul. Długiej 1 w 

rejonie ulic Kamiennej, B. Chrobrego i Długiej w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach o nr 

ewid.279, 983, 287/1, 286/3, 284/2, 985/4, 300/3, 286/1, 305/4 ark. m. 5 obręb Centrum przy ul. 

Kamiennej, B. Chrobrego i Długiej w Brzegu.  

26/w/2016 UOŚ.II.6220.30.2016 

Wniosek nr 26/2016 

04.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa sali widowiskowej w Brzeskim Centrum Kultury” planowanego do realizacji na działce nr 

296, arkusz mapy 5, obręb Centrum przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu.  

27/w/2016 UOŚ.II.6220.31.2016 02.11.2016 Wniosek o zmianę decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 



Wniosek nr 27/2016 Wycofanie wniosku  

10.11.2016 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 

w Brzegu”  

 

28/w/2016 UOŚ.II.6220.32.2016 

Wniosek nr 28/2016 

10.11.2016 Wniosek o zmianę decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 

w Brzegu” 

29/w/2016 UOŚ.II.6220.33.2016 

Wniosek nr 29/2016 

16.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „ Budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu” 

planowanego do realizacji na działce nr 607, obręb Centrum przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Brzegu.  

30/w/2016 UOŚ.II.6220.34.2016 

Wniosek nr 30/2016 

16.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „ Budowie boiska lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Orląt 

Lwowskich w Brzegu” planowanego do realizacji na działce nr 385/2, obręb Centrum przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino 14 w Brzegu. 

31/w/2016 UOŚ.II.6220.35.2016 

Wniosek nr 31/2016 

01.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii- Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”, planowanego do realizacji na działce nr 

676/2, arkusz mapy nr 9, obręb Centrum przy ul. Mossora 4 w Brzegu.  

32/w/2016 UOŚ.II.6220.36.2016 

Wniosek nr 32/2016 

01.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu, ul. Oławska 2” 

planowanego do realizacji na działce nr 181, arkusz mapy 3, obręb Rataje przy ul. Oławskiej w Brzegu. 

33/w/2016 UOŚ.II.6220.37.2016 

Wniosek nr 33/2016 

01.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na : wybudowaniu układu połączeniowego pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu 

nadmiernego i wstępnego do komór zagęszczania na oczyszczalni ścieków w Brzegu, planowanego na 

działkach o nr ewid. 17/4, 17/5, 17/9, obręb mapy Centrum, przy ul. Cegielnianej 3 w Brzegu. 

34/w/2016 UOŚ.II.6220.38.2016 

Wniosek nr 34/2016 

29.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzegu”, planowanego do realizacji 

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

 

 

 



 

Powrót do wykazu  

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/w/2016 

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. „E-

szpital- stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, 

archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” planowanego do realizacji na 

działkach: o nr ewid. 636/4, obręb Centrum, arkusz mapy 9 przy  ul. Mossora 1 w Brzegu oraz  o nr ewid. 

932, obręb Centrum, arkusz mapy 13 przy ul. Nysańskiej 4-6 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.1.2016 /Pismo z dnia 04.01.2016 

Dokument wytworzył Pan Maciej Stefański- Starosta Powiatu Brzeskiego,  

Starostwo Powiatowe  w Brzegu 

ul. Robotnicza 20 ,49-300 Brzeg 

Data dokumentu 04.01.2016r. 

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 3/d/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.01.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu  

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/w/2016 

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. 

„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku MBP Brzeg” 

planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 543, obręb Centrum, arkusz mapy 8 przy ul. Jana Pawła II 

5 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.2.2016 /Pismo z dnia 08.02.2016 

Dokument wytworzył Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany  

Barbara Wojciechowska 

ul. Wierzbowa 16/5, 49-304 Brzeg, 

jako pełnomocnik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

Data dokumentu 08.02.2016r. 

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/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.02.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu  

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/w/2016 

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 Nadbrzeżnej w Brzegu” planowanego na działkach: nr ewid. 61, 

obręb Centrum, arkusz mapy 3 przy ul. Nadbrzeżnej w Brzegu;    nr ewid. 48/1, obręb Centrum, arkusz 

mapy 3 przy ul. Błonie w Brzegu; nr ewid. 15, obręb Centrum, arkusz mapy 2- droga krajowa nr 39. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.3.2016 /Pismo z dnia 15.02.2016 

Dokument wytworzył Pan Antoni Plamitzer- Pracowania Projektowa „PROTOR”  

Węgry, ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec 

jako pełnomocnik Gminy Brzeg  

Data dokumentu 15.02.2016r. 

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 5/d/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.02.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu  

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/w/2016 

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 dla zadania pod nazwą: „Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach działania 10.4 RPO WO 2014-

2020 planowanego do realizacji na działkach: nr ewid. 209, obręb Centrum, arkusz mapy 5 przy ul. 

Kamiennej 1 w Brzegu; nr ewid. 806/6, obręb Centrum, arkusz mapy 10 przy ul. Słowiańskiej 18 w 

Brzegu; nr ewid. 555, obręb Centrum, arkusz mapy 8 przy ul. Jana Pawła II 28 w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.5.2016 /Pismo z dnia 23.03.2016 

Dokument wytworzył Pan Maciej Stefański- Starosta Powiatu Brzeskiego,  

Starostwo Powiatowe  w Brzegu 

ul. Robotnicza 20 ,49-300 Brzeg 

Data dokumentu 23.03.2016r. 

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/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu ( decyzja 

UOŚ.II.6220.21.2013.2014  z dnia 17.09.2014) 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.6.2016 /Pismo z dnia 24.03.2016 

Dokument wytworzył Pani Marzena Katarzyna Furman 

ul. Prusa 3, 42-300 Myszków 

Data dokumentu 29.03.2016r. 

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/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 6/w/2016 

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 pod 

nazwą: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu” planowanego w obszarze 

działek nr 951/3, 953/34, 953/35 ark. m. 18, obręb Południe w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.8.2016 /Pismo z dnia 20.04.2016 

Dokument wytworzył Pan Ryszard Śnieżek, PS- PROJEKT Sp. z o.o. 

Jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 20.04.2016r. 

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 22.04.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 7/w/2016 

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 

pod nazwą: „Adaptacja i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na dom całodobowy i dziennej 

opieki nad osobami zależnymi oraz mieszkania wspomagane dla osób zależnych”. Planowanego 

na obszarze działki nr 763/1, ark. m. 10, obręb Centrum przy ul Wolności 14 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.10.2016 /Pismo z dnia 24.06.2016 

Dokument wytworzył Dom Opieki Społecznej i Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Przylesiu, Przylesie 88A, 49-351 

Przylesie 

Data dokumentu 24.06.2016r. 

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 07.07.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Uzupełnienie wniosku w dniu 06.07.2016r.  



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 8/w/2016 

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: „Rewaloryzacji części ogrodowej Parku Wolności w 

Brzegu” ul. Kilińskiego, 49-300 Brzeg, na działce nr: 1, k.m. 1, obręb Południe w 

zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni istniejących alejek parkowych, oświetlenia, 

elementów małej architektury oraz zieleni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.11.2016 /Pismo z dnia 09.06.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Marcina Czyżowskiego, prowadzącego 

działalność pod nazwą Projektowanie i Wykonawstwo Terenów Zieleni „SZEŚĆ” 

Data dokumentu 09.06.2016r.  

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 11.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 9/w/2016 

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: „Rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego- Parku 

Centralnego w Brzegu”, na działce nr: 1019, k.m. 8, obręb Centrum w zakresie remontu i 

utwardzenia nawierzchni istniejących alejek parkowych, oświetlenia, elementów małej 

architektury oraz zielni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.12.2016 /Pismo z dnia 06.07.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Marcina Czyżowskiego, prowadzącego 

działalność pod nazwą Projektowanie i Wykonawstwo Terenów Zieleni „SZEŚĆ” 

Data dokumentu 06.07.2016r.  

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 11.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 10/w/2016 

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: „Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. 

Jagiełły- Wojska Polskiego w Brzegu”, na działkach nr 113,124,134,149, k.m. 4, obręb 

Centrum w zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni istniejącej alejki spacerowej, 

oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.13.2016 /Pismo z dnia 06.07.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Marcina Czyżowskiego, prowadzącego 

działalność pod nazwą Projektowanie i Wykonawstwo Terenów Zieleni „SZEŚĆ” 

Data dokumentu 06.07.2016r.  

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 11.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 11/w/2016 

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: „Rewaloryzacja Parku Nad Odrą oraz skweru przy 

Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu”, na działkach nr: 84/7, 84/6, 1021, 1022, k.m. 4, 

obręb Centrum w zakresie remontu i utwardzenia nawierzchni istniejących alejek 

parkowych, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.14.2016 /Pismo z dnia 06.07.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Marcina Czyżowskiego, prowadzącego 

działalność pod nazwą Projektowanie i Wykonawstwo Terenów Zieleni „SZEŚĆ” 

Data dokumentu 06.07.2016r.  

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 11.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 12/w/2016 

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: „Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie 

zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu wraz z oświetleniem- Park Nadodrzański” na 

działce nr 84/7, ark. m. 4, obr. m. Centrum w Brzegu w zakresie przebudowy 

nawierzchni głównej alei parkowej, oświetlenia, elementów małej architektury oraz 

zieleni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.15.2016 /Pismo z dnia 06.07.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Franciszka Czyżowskiego, prowadzącego 

Pracownię Projektową „PARK” s.c.  

Data dokumentu 06.07.2016r.  

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 14.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 13/w/2016 

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: „Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie 

zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu wraz z oświetleniem- Park Centralny” na 

działce nr 1019, ark. m. 8, obr. Centrum w Brzegu w zakresie przebudowy nawierzchni 

głównej alei parkowej, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.16.2016 /Pismo z dnia 06.07.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Franciszka Czyżowskiego, prowadzącego 

Pracownię Projektową „PARK” s.c.  

Data dokumentu 06.07.2016r.  

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 14.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 14/w/2016 

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: „Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie 

zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu wraz z oświetleniem- na działkach o nr: 1020, 

1023, 455/1, 485, 185, ark. m. 7, obręb Centrum w Brzegu w zakresie przebudowy 

nawierzchni głównej alei parkowej, oświetlenia, elementów małej architektury oraz 

zieleni. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.17.2016 /Pismo z dnia 06.07.2016r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Franciszka Czyżowskiego, prowadzącego 

Pracownię Projektową „PARK” s.c.  

Data dokumentu 06.07.2016r.  

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 14.07.2016r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 15/w/2016 

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: „ Budowie parkingu samochodowego na potrzeby planowanej przebudowy i rozbudowy 

centrum handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Brzegu przy ul. Łokietka” 

planowanego do realizacji na działkach o nr ew. 945/33, 945/34, 945/35, 945/37, 945/38, 945/58, 949/3, 

949/4, 949/6, 949/7, obręb Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.18.2016 /Pismo z dnia 25.07.2016 

Dokument wytworzył Europrojekt Alfa Saller Polbau Sp. z o.o., Spółka komandytowa reprezentowana przez Pana Ryszarda 

Wankowskiego, GRUPA RB Sp z o.o. 

 

Data dokumentu 27.07.2016r. 

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 02.08.2016r.; 26.08.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  W dniu 27.07.2016 wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie i rozbudowie centrum handlowego wraz z 

infrastrukturą techniczną i drogową w Brzegu przy ul. Łokietka, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945/32, 945/33, 945/34, 945/35, 945/37, 945/38, 945/58, 945/60, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7, obręb 

Centrum, który został zmieniony w dniu 24.08.2016r. 



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 16/w/2016 
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 rewaloryzacji Dolnego i Górnego Ogrodu Zamkowego w Brzegu” planowanego do 

realizacji na części działek o nr ewid. 84/7, 85 i 89, arkusz mapy 4, obręb Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 
Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.20.2016 /Pismo z dnia 04.07.2016 

Dokument wytworzył Pani Barbara Rapacz reprezentująca firmę GreenLanding Andrzej Rapacz 
jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 20.07.2016r. 
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 05.08.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 17/w/2016 
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 ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu” planowanego do realizacji na 

działkach o nr.: - 9, 10, arkusz mapy 1, obręb Centrum; - 19/1, 24, arkusz mapy 2, obręb Południe; 

- 169, arkusz mapy 3, obręb Rataje; - 82, 93, 92/3,92/2, 111/2, 111/1, 125, 122, 133, 139/3, 150, arkusz 

mapy 4, obręb Centrum; - 886/8, 886/7, 868/1, 869, arkusz mapy 12, obręb Centrum; - 306/6, arkusz mapy 

5, obręb Centrum; -181, 422, 1021, 1022, 464/1, 495,  arkusz mapy 7, obręb Centrum; - 699, arkusz mapy 

10, obręb Centrum; - 313, arkusz mapy 11, obręb Południe; - 503, arkusz mapy 13, obręb Południe. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 
Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.21.2016 /Pismo z dnia 02.08.2016 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Macieja Boberskiego, działającego w imieniu firmy 

Biuro Usług Projektowo- Budowlanych Maciej Boberski z siedzibą w Brzegu przy ul. Rynek 

10/6, 49-300 Brzeg.  
Data dokumentu 03.08.2016r. 
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 05.08.2016r. 
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 18/w/2016 

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: „Remoncie bitumicznej nawierzchni alei obwodowej wraz z elementami małej 

architektury zlokalizowanej na terenie Parku Wolności w Brzegu” planowanego do realizacji na działce nr 

1 i 6, arkusz mapy 1, obręb Południe przy ul. Kilińskiego w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.22.2016 /Pismo z dnia 10.08.2016 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Marcina Czyżowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą 

Projektowanie i Wykonawstwo Terenów Zieleni „SZEŚĆ” 

Data dokumentu 10.08.2016r. 

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 11.08.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 19/w/2016 

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: Termomodernizacji stropów i stropodachów budynków Zakładu Karnego w Brzegu w 

województwie opolskim” planowanego do realizacji na działce nr 563, arkusz mapy 8, obręb Centrum 

przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.23.2016 /Pismo z dnia 05.09.2016 

Dokument wytworzył Zakład Karny w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 29, 49-306 Brzeg 

Data dokumentu 05.09.2016r. 

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 07.09.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 20/w/2016 

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 nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej w Brzegu” planowanego 

do realizacji na działkach o nr 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, części działek 289/4, 286/3 i 629 

oraz w zakresie wykorzystania jako wejścia do projektowanego parku na podstawie ustanowionej 

służebności- działka nr 310/4, obręb Centrum przy ul. Chrobrego, Kamiennej, Powstańców Śląskich i 

Piastowskiej w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.24.2016 /Pismo z dnia 08.09.2016 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez Pana Andrzeja Rapacz, właścicielowi firmy GreenLanding Andrzej 

Rapacz, ul. Forteczna 8/14, 58-31 Wałbrzych 

Data dokumentu 08.09.2016r. 

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 13.09.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 21/w/2016 

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 pod 

nazwą: „Budowa małej elektrowni wodnej MEW Młyny II w Brzegu (woj. opolskie) na rzece Odrze w km 

198,570” planowanego do realizacji na działkach: 75/2, 75/1, 80 i 38/3, obręb Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.25.2016 /Pismo z dnia 12.09.2016 

Dokument wytworzył Pan Konrad Mielczarek reprezentowany przez ProSilence Krzysztof Kręciproch, ul. Spychalskiego 

12/113, 45-716 Opole  

Data dokumentu 12.09.2016r. 

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 05.10.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 22/w/2016 

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: „Budowie zbiornika służącego do naziemnego magazynowania gazów na terenie zakładu 

Agromet Pilmet Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Brzegu” planowanego do realizacji na 

działkach o nr ewid. 945/54 i 945/61, ark. m. 13, obręb Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.26.2016 /Pismo z dnia 17.10.2016 

Dokument wytworzył Agromet Pilmet Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 49-301 Brzeg  

Data dokumentu 17.10.2016r. 

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 18.10.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 23/w/2016 

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: „Modernizacji sieci cieplnej w.p. od granicy działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie 

ulic Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 631, 641/3, 

630/7 ark. m. 9 oraz działkach o nr 279, 233, 232/3, 237, 260, ark. m. 5 obręb Centrum przy ul. Ofiar 

Katynia i Kamiennej w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.27.2016 /Pismo z dnia 18.10.2016 

Dokument wytworzył BPEC Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Marcina Świątkiewicza, ul. Prószkowska 9/28, 45-710 Opole 

Data dokumentu 18.10.2016r. 

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 03.11.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 24/w/2016 

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: „Modernizacji sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K148 do granicy działki 

nr 632/4 w rejonie ul. Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach o 

nr ewid. 636/9, 1007, 637/1, 636/3, 636/8, 632/4, 632/3, 632/2, 631 ark. m. 9, obręb Centrum przy ul. 

Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.28.2016 /Pismo z dnia 18.10.2016 

Dokument wytworzył BPEC Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Marcina Świątkiewicza, ul. Prószkowska 9/28, 45-710 Opole 

Data dokumentu 18.10.2016r. 

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 03.11.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 25/w/2016 

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 „Modernizacji sieci cieplnej w.p. od komory K176 do węzła cieplnego przy ul. Długiej 1 

w rejonie ulic Kamiennej, B. Chrobrego i Długiej w Brzegu” planowanego do realizacji na działkach o nr 

ewid.279, 983, 287/1, 286/3, 284/2, 985/4, 300/3, 286/1, 305/4 ark. m. 5 obręb Centrum przy ul. 

Kamiennej, B. Chrobrego i Długiej w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.29.2016 /Pismo z dnia 18.10.2016 

Dokument wytworzył BPEC Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Marcina Świątkiewicza, ul. Prószkowska 9/28, 45-710 Opole 

Data dokumentu 18.10.2016r. 

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 03.11.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 26/w/2016 

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. 

„Przebudowa sali widowiskowej w Brzeskim Centrum Kultury” planowanego do realizacji na działce nr 

296, arkusz mapy 5, 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.6220.30.2016 /Pismo z dnia 04.11.2016 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Marszałkiewicz działająca w imieniu 

ARCHITEKT LTD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odkrywców 2/1, 53-212 Wrocław 

Data dokumentu 31.10.2016r. 

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 08.11.2016r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 27/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. 

Korfantego w Brzegu” 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.31.2016 /Pismo z dnia 02.11.2016 

Dokument wytworzył Pan Ryszard Śnieżek, PS- PROJEKT Sp. z o.o. 

Jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 27.10.2016 

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 15.11.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Wycofanie wniosku 10.11.2016 



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 28/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. 

Korfantego w Brzegu” 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.32.2016 /Pismo z dnia 10.11.2016 

Dokument wytworzył Pan Ryszard Śnieżek, PS- PROJEKT Sp. z o.o. 

Jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 02.11.2016 

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 15.11.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 29/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

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

polegającego na: „ Budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w 

Brzegu” planowanego do realizacji na działce nr 607, obręb Centrum przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w 

Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.33.2016 /Pismo z dnia 16.11.2016 

Dokument wytworzył Pan Arkadiusz Hasny, AR STUDIO PROJEKT  

Jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 16.11.2016 

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 21.11.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 30/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

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

polegającego na: „ Budowie boiska lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Orląt 

Lwowskich w Brzegu” planowanego do realizacji na działce nr 385/2, obręb Centrum przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino 14 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.34.2016 /Pismo z dnia 16.11.2016 

Dokument wytworzył Pan Arkadiusz Hasny, AR STUDIO PROJEKT  

Jako pełnomocnik Gminy Brzeg 

Data dokumentu 16.11.2016 

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 21.11.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 31/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii- Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”, planowanego do realizacji na działce 

nr 676/2, arkusz mapy nr 9, obręb Centrum przy ul. Mossora 4 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.35.2016 /Pismo z dnia 01.12.2016 

Dokument wytworzył Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański  

Data dokumentu 01.12.2016 

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 05.12.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 32/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu, ul. Oławska 2” 

planowanego do realizacji na działce nr 181, arkusz mapy 3, obręb Rataje przy ul. Oławskiej w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.36.2016 /Pismo z dnia 01.12.2016 

Dokument wytworzył Pan Wojciech Hercuń jako pełnomocnik  

Gminy Brzeg 

Data dokumentu 01.12.2016 

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 05.12.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 33/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

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

polegającego na : wybudowaniu układu połączeniowego pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu 

nadmiernego i wstępnego do komór zagęszczania na oczyszczalni ścieków w Brzegu, planowanego na 

działkach o nr ewid. 17/4, 17/5, 17/9, obręb mapy Centrum, przy ul. Cegielnianej 3 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.37.2016 /Pismo z dnia 01.12.2016 

Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  

Data dokumentu 01.12.2016 

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 05.12.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 34/w/2016 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o wydanie decyzji 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę  decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzegu”, 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.6220.38.2016 /Pismo z dnia 27.12.2016 

Dokument wytworzył Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. ul. Saperska 1, 49-300 Brzeg 

Data dokumentu 27.12.2016 

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 28.12.2016 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   


