
WYKAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 

2015r. 

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/2015 
UOS.II.6220.22.2014/ 

Decyzja nr 1/2015 
15.01.2015 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu złomu” planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. 

Starobrzeskiej 67, działka nr 884/19, arkusz mapy 17, obręb Południe 

2/d/2015 UOŚ.II.6220.26.2014/ 

Decyzja nr 2/2015 
03.02.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji środowiskowej na realizację 

przedsięwzięcia pod nazwą „Remont – modernizacja kotłaWR-10 nr 4” planowanego do realizacji w 

Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 11, na działce nr 870, obręb Południe 

3/d/2015 UOŚ.II.6220.25.2014/ 

Decyzja nr 3/2015 
05.02.2015 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15kV 

GPZ „Skarbimierz”, planowanego do realizacji na terenie działki 516/4, arkusz mapy 13, obręb 

Południe przy ul. Włościańskiej w Brzegu 

4/d/2015 UOŚ.II.6220.2.2015/ 

Decyzja nr 4/2015 
10.03.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, 

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

450/1, 453/2, 453/1, 455/1, 462/2 w Brzegu. 

5/d/2015 UOŚ.II.6220.27.2014/ 

Decyzja nr 5/2015 

12.03.2015 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia p.n. Modernizacja kotłowni w ZT KRUSZWICA SA w Zakładzie w Brzegu, 

planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3, na terenie działek nr 126/13, 

126/15, 126/17, 126/21 arkusz mapy 6, obręb Południe 

6/d/2015 UOŚ.II.6220.3.2015/   

Decyzja nr 6/2015 

30.03.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu” , planowanego do 

realizacji na działkach nr 495 arkusz mapy 7 obręb Centrum;  nr 698, , 717, 756, 996, 718, 699 arkusz 

mapy 10 obręb Centrum i nr 830 arkusz mapy 11, obręb Centrum w Brzegu. 

7/d/2015 UOŚ.II.6220.7.2015/ 

Decyzja nr 7/2015 
20.04.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych” 

planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. saperskiej 1 (działka nr 141/8, arkusz mapy 7 obręb 

Centrum). 

8/d/2015 UOŚ.II.6220.6.2015/ 

Decyzja nr 8/2015 

07.05.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania 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 na działce o nr 



ew. 763/2 obręb mapy 1102 Centrum w Brzegu. 

9/d/2015 UOS.II.6220.9.2015/ 

Decyzja nr 9/2015 

29.05.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  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” 

10/d/2015 UOS.II.6220.11.2015/ 

Decyzja nr 10/2015 

22.06.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu, 

planowanego do realizacji na działce nr 151, Centrum w Brzegu. 

11/d/2015 UOS.II.6220.12.2015/ 

Decyzja nr 11/2015 

03.07.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu, 

planowanego do realizacji na działce nr 151, Centrum w Brzegu – ze względu na wycofanie wniosku. 

12/d/2015 UOŚ.II.6220.23.2014/ 

Decyzja nr 12/2015 

03.07.2015 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia p.n. „Uruchomienie 

zakładu zbierania i przetwarzania odpadów”  planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. 

Starobrzeskiej 2,  na części działki nr 75/3 obręb Południe 

13/d/2015 UOŚ.II.6220.14.2015/ 

Decyzja nr 13/2015 

07.07.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  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”, planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. Cegielnianej 14 (działka nr 16/69, obręb 

Centrum) 

14/d/2015 UOS.II.6220.16.2014/ 

Decyzja nr 14/2015 

08.07.2015 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ 

Budowie stacji paliw płynnych przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Partyzantów w Brzegu” na działkach 

nr 435/3, 435/4, 436/5, 436/6, 435/1 i 437 arkusz mapy 7,obręb Centrum. 

15/d/2015 UOŚ.II.6220.15.2015/ 

Decyzja nr 15/2015 

09.07.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”, 

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

450/1, 453/2, 453/1, 455/1, 462/2, 461, 479,180/1 obręb Centrum, arkusz mapy 7 w Brzegu. 

16/d/2015 UOŚ.II.6220.10.2015/ 

Decyzja nr 16/2015 

28.07.2015 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV 

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

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

Południe przy ul. Włościańskiej w Brzegu. 

17/d/2015 UOŚ.II.6220.16.2015/ 

Decyzja nr 17/2015 

19.08.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  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 

18/d/2015 UOŚ.II.6220.17.2015/ 

Decyzja nr 18/2015 

26.08.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury” do 

realizacji na działce 296 obręb Centrum przy ul. Mlecznej 5 

19/d/2015 UOŚ.II.6220.18.2015/  

Decyzja nr 19/2015 

23.09.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia pn.„ Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy” do 

realizacji na działce 874/1, obręb Centrum przy ul. Piastowskiej 29 

20/d/2015 UOŚ.II.6220.19.2015/ 

Decyzja nr 20/2015 

10.11.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej na terenie byłego 

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

B. Chrobrego 

21/d/2015 UOŚ.II.6220.20.2015/ 

Decyzja nr 21/2015 

10.11.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich” 

do realizacji na działce nr ewid. 423/3, obręb Centrum przy ul. B. Chrobrego 32. 

22/d/2015 UOŚ.II.6220.21.2015/ 

Decyzja nr 22/2015 
01.12.2015 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/d/2015 

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 „Zbieraniu złomu” 

planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 67, działka nr 

884/19, arkusz mapy 17, obręb Południe. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.22.2014 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 15.01.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/w/2014 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.01.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji środowiskowej na 

realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont – modernizacja kotłaWR-10 nr 4” 

planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 11, na działce nr 870, 

obręb Południe 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.26.2014 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 03.02.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 03.02.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/w/2014 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.02.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/d/2015 

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 „ Przebudowie pola 110 kV w 

stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ „Skarbimierz”, planowanego do 

realizacji na terenie działki 516/4, arkusz mapy 13, obręb Południe przy ul. 

Włościańskiej w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.25.2014 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 05.02.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 05.02.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/w/2014 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą 

„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, planowanego do 

realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych  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 UOŚ.II.6220.2.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska ,Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Data dokumentu 10.03.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 10.03.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.03.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/d/2015 

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 pn.: „Modernizacja kotłowni w ZT 

KRUSZWICA SA w Zakładzie w Brzegu”, planowanego do realizacji w Brzegu 

przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3, na terenie działek nr 126/13, 126/15, 126/17, 

126/21 arkusz mapy 6, obręb Południe 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.27.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 12.03.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 12.03.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/w/2014 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 6/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą 

”Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu” , planowanego do realizacji na 

działkach nr 495 arkusz mapy 7 obręb Centrum;  nr 698, , 717, 756, 996, 718, 

699 arkusz mapy 10 obręb Centrum i nr 830 arkusz mapy 11, obręb Centrum w 

Brzegu. 

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.2.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 30.03.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.04.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 7/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Magazynowanie 

odpadów medycznych i weterynaryjnych” planowanego do realizacji w Brzegu 

przy ul. Saperskiej 1 (działka nr 141/8, arkusz mapy 7, obręb Centrum)  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.7.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 20.04.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 20.04.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.04.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 8/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „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 na działce o 

nr ew.763/2, obręb mapy 1102 w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.6.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 07.05.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 07.05.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.05.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 9/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania 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 UOŚ.II.6220.9.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 29.05.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 29.05.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.06.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 10/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu, planowanego do 

realizacji na działce nr 151, Centrum w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.11.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 22.06.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.06.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 11/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o umorzeniu postępowania  

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na Rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu, planowanego do 

realizacji na działce nr 151, Centrum w Brzegu  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.12.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 03.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Ze względu na wycofanie wniosku 



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 12/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Uruchomienie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów” planowanego do 

realizacji w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 2, na części działki nr 75/3 obręb 

Południe 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.23.2014 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 03.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/w/2014 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Ze względu na wycofanie wniosku 



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 13/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania 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”, planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. 

Cegielnianej 14 (działka nr 16/69, obręb Centrum) 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.14.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 07.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 07.07.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 

12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Ze względu na wycofanie wniosku 



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 14/d/2015 

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 polegającego na „ Budowie stacji paliw płynnych przy 

zbiegu ulic Wrocławskiej i Partyzantów w Brzegu” na działkach nr 

435/3, 435/4, 436/5, 436/6, 435/1 i 437 arkusz mapy 7,obręb Centrum. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 

kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.16.2014 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 13.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie  

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 15/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pod 

nazwą „Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”, 

planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych  443, 

444/2, 457/2, 458/2, 462/1, 450/1, 453/2, 453/1, 455/1, 462/2, 461, 

479,180/1 obręb Centrum, arkusz mapy 7 w Brzegu 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 

kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.15.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 13.07.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.07.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 16/d/2015 

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 „ Przebudowie pola 110 

kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Hermanowice” dla 

przyłączenia linii kablowej zasilającej stację  110/15 kV GPZ „Skarbimierz”, 

planowanego do realizacji na terenie działek 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 UOŚ.II.6220.15.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 10.08.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 10.08.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/w/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 17/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  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 UOŚ.II.6220.15.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 26.08.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 26.08.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.08.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 18/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury” do 

realizacji na działce 296 obręb Centrum przy  

ul. Mlecznej 5 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.17.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 31.08.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.08.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 19/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy” do realizacji na 

działce 874/1, obręb Centrum przy ul. Piastowskiej 29 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 

kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.18.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 28.09.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 28.09.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 14/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.09.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 20/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej na terenie byłego 

Gimnazjum Piastowskiego” do realizacji na działkach nr ewid. 424/2, 

423/5, obręb Centrum przy ul. B. Chrobrego 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 

kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.19.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 13.11.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 15/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.11.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 21/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„ Termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich” 

do realizacji na działce nr ewid. 423/3, obręb Centrum przy ul. B. 

Chrobrego 32. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 

kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.20.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 13.11.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.11.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 22/d/2015 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.  

„ Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratówka w Parku Wolności w 

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

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 

kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy UOŚ.II.6220.21.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 05.12.2015 r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 05.12.2015 r. 

Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

Czy dokument jest ostateczny Tak 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/w/2015 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.12.2015 r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   


