
        WYKAZ WNIOSKÓW O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

z 2018r. 

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/2018  UOŚ.II.6220.9.2018 

 

05.02.2018 Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Montażu automatycznych zamknięć klapowo-

powłokowych na jazie środkowym w km 198, 400 rzeki Odry w Brzegu”. 

2/w/2018 UOŚ.II.6220.8.2018 05.02.2018 Wniosek o przeniesie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn.” Budowa małej elektrowni wodnej – instalacji zatapialnych 

turbozespołów typu VLH oraz umieszczenie układów sterowania i automatyki w 

istniejącym budynku na działce nr 78 obręb Centrum przy ul. Kępa Młyńska w Brzegu”.  

3/w/2018 UOŚ.II.6220.10.2018 15.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce o nr ew. 

59/2 obręb Centrum, przy ul. Błonie 6 w Brzegu”. 

4/w/2018 UOŚ.II.6220.11.2018 23.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. 

„Uruchomienie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w 

Brzegu przy ul. Grobli 5”. Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w Brzegu, na 

wydzielonej, części działki nr 52/2, obręb Centrum, miasto Brzeg, położonej przy ul. Grobli 

5.  

5/w/2018 UOŚ.II.6220.14.2018 29.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Zbieraniu odpadów metali kolorowych i żelaznych”. Przedsięwzięcie ma 

zostać zlokalizowane w Brzegu na działce o nr ew. 933/1, obręb Centrum, miasto Brzeg, 

położonej przy ul. Nysańskiej 8.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Powrót do wykazu 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/w/2018 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o zmianę decyzji. 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania.  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

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

polegającego na „Montażu automatycznych zamknięć klapowo-powłokowych na jazie środkowym w km 

198, 400 rzeki Odry w Brzegu”. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.9.2018 

Dokument wytworzył Pan Błażej Wójcik – Radca Prawny 

Data dokumentu 05.02.2018r. 

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 21.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   

KARTA INFORMACYJNA 



Powrót do wykazu 

  

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/w/2018 

Rodzaj dokumentu  Wniosek o zmianę decyzji. 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania.  

Nazwa dokumentu  Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o przeniesie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.” 

Budowa małej elektrowni wodnej – instalacji zatapialnych turbozespołów typu VLH oraz umieszczenie 

układów sterowania i automatyki w istniejącym budynku na działce nr 78 obręb Centrum przy ul. Kępa 

Młyńska w Brzegu”. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.8.2018 

Dokument wytworzył Pan Błażej Wójcik – Radca Prawny 

Data dokumentu 05.02.2018r. 

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 21.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

  

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/w/2018 

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 punktu skupu złomu na działce o nr ew. 

59/2 obręb Centrum, przy ul. Błonie 6 w Brzegu”. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.10.2018 

Dokument wytworzył Fol-Max 

Maria Stawicka  

ul. Błonie 6 49-300 Brzeg  

Data dokumentu 15.05.2018r. 

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 22.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/w/2018 

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 przedsięwzięcia p.n. „Uruchomienie 

zakładu zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Brzegu przy ul. Grobli 5”. 

Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w Brzegu,  na wydzielonej części działki nr 52/2, obręb Centrum, 

miasto Brzeg, położonej przy ul. Grobli 5. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.11.2018 

Dokument wytworzył Figor Plastics  

Marcin Zalewski  

ul. Oławska 8b Jaczkowice  

55-200 Oława  

Data dokumentu 23.05.2018r. 

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 25.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/w/2018 

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 przedsięwzięcia p.n. „Uruchomienie 

zakładu zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Brzegu przy ul. Grobli 5”. 

Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w Brzegu,  na wydzielonej części działki nr 52/2, obręb Centrum, 

miasto Brzeg, położonej przy ul. Grobli 5. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.11.2018 

Dokument wytworzył Figor Plastics  

Marcin Zalewski  

ul. Oławska 8b Jaczkowice  

55-200 Oława  

Data dokumentu 23.05.2018r. 

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 25.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu  

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/w/2018 

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 przedsięwzięcia polegającego na 

„Zbieraniu odpadów metali kolorowych i żelaznych”. Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w Brzegu 

na działce o nr ew. 933/1, obręb Centrum, miasto Brzeg, położonej przy ul. Nysańskiej 8. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.14.2018 

Dokument wytworzył FHU Piotr Ludera 

ul. Wandy Pawlik 11A 

48-300 Nysa  

Data dokumentu 29.10.2018r. 

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 30.10.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   


