
WYKAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 

2018r. 

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

Nr karty Znak sprawy Data wydania decyzji Zakres przedmiotowy decyzji 

1/d/2018 

UOŚ.II.6220.26.2017 

Decyzja nr 1/2018 
27.03.2018r. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg”, planowanego do realizacji na 

działkach nr 38/2, 38/3, 67, arkusz mapy 3, obręb Centrum w Brzegu.  

2/d/2018 
UOŚ.II.6220.9.2018 17.05.2018r. Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „Montażu automatycznych zamknięć klapowo-powłokowych na jazie środkowych w 

km 198, 400 rzeki Odry w Brzegu”. 

3/d/2018 
UOŚ.II.6220.8.2018 17.05.2018r. Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Budowa małej elektrowni wodnej- instalacji zatapialnych turbozespołów typu VLH ora 

umieszczenie układów sterowania i automatyki w istniejącym budynku na działce nr 78 obręb 

Centrum przy ul. Kępa Młyńska w Brzegu”.  

4/d/2018 
UOŚ.II.6220.25.2016 12.07.2018r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małej 

elektrowni wodnej MEW Młyny II w Brzegu w km 198, 570, na terenie działek nr 75/1, 80, 38/3”. 

5/d/2018 
UOŚ.II.6220.10.2018 16.07.2018 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu”, planowanego do realizacji na 

działce nr 59/2, arkusz mapy 3, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Błonie 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/d/2018 

Rodzaj dokumentu  Decyzja. 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania. 

Nazwa dokumentu  Decyzja  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg”, planowanego do realizacji na 

działkach nr 38/2, 38/3, 67, arkusz mapy 3, obręb Centrum w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.26.2017 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 
 

Dokument zatwierdził Beata Wszoła 

główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 
 

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/w/2017 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.03.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/d/2018 

Rodzaj dokumentu  Decyzja. 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja  o przeniesieniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Montażu automatycznych zamknięć klapowo-powłokowych na 

jazie środkowych w km 198, 400 rzeki Odry w Brzegu”. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.9.2018 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 17.05.2018r. 

Dokument zatwierdził Beata Boryk 

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska,  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 17.05.2018r. 

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 1/w/2018 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/d/2018 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja  o przeniesieniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej- instalacji zatapialnych turbozespołów typu 

VLH ora 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 UOŚ.II.6220.8.2018 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 17.05.2018r. 

Dokument zatwierdził Beata Boryk 

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska,  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 17.05.2018r. 

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 2/w/2018 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.05.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/d/2018 

Rodzaj dokumentu  Decyzja. 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małej 

elektrowni wodnej MEW Młyny II w Brzegu w km 198, 570, na terenie działek nr 75/1, 80, 38/3”. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.25.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 12.07.2018r. 

Dokument zatwierdził Beata Boryk 

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska,  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 12.07.2018r. 

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/w/2016 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/d/2018 

Rodzaj dokumentu  Decyzja. 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu”, planowanego do realizacji 

na działce nr 59/2, arkusz mapy 3, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Błonie 6. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.10.2018 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 16.07.2018r. 

Dokument zatwierdził Beata Boryk 

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska,  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 16.07.2018r. 

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/w/2018 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   


