
WYKAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 

2017r. 

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/2017 

 

UOŚ.II.6220.35.2016 

Decyzja nr 1/2016 
03.01.2017r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania 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 9, obręb Centrum w Brzegu przy ul. 

Mossora 4. 

2/d/2017 

 

UOŚ.II.6220.36.2016 

Decyzja nr 2/2016 
03.01.2017r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym 

Gimnazjum nr 1 w Brzegu, ul. Oławska 2”, planowanego do realizacji na działce nr 181, arkusz mapy 

3, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Oławskiej 2. 

3/d/2017 

 

UOŚ.II.6220.33.2016 04.01.2017r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 1w Brzegu” planowanego do realizacji na działce nr 607, arkusz mapy 8, 

obręb Centrum przy ul. B. Chrobrego 13. 

4/d/2017 

 

UOŚ.II.6220.26.2016 05.01.2017r. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiorników służących do naziemnego magazynowania 

gazów na terenie zakładu Agromet Pilmet Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Brzegu” 

planowanego do realizacji na terenie działek nr 945/54, 945/61, obręb Centrum przy ul. Fabrycznej 2 

w Brzegu, na terenie Zakładu Agromet Pilmet Sp. z o.o. w Brzegu.  

    5/d/2017 UOŚ.II.6220.27.2016 17.01.2017r. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji sieci cieplnej wysokich parametrów od granicy 

działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie ulic Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu.” Projektowany 

ciepłociąg przebiegać będzie przez działki  nr 631, 641/3, 630/7- arkusz mapy 9 oraz działki nr 279, 

233, 232/3, 237, 260, arkusz mapy 5, obręb Centrum przy ul. Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu.   

 

   6/d/2017 

UOŚ.II.6220.38.2016 30.01.2017r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania 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.  

 

    7/d/2017 

UOŚ.II.6220.29.2016 31.01.2017r.  Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacja sieci cieplnej w.p. od komory K 176 do węzła 

cieplnego przy ul. Długiej 1 w rejonie ulic Kamiennej, B. Chrobrego i długiej w Brzegu, planowanego 

do realizacji przez BPEC Sp. z o.o. w Brzegu na działkach nr 279, 983, 287/1, 286/3, 284/2, 985/4, 

300/3, 286/1, 305/4 arkusz  mapy 5, obręb Centrum przy ul. Kamiennej, Herberta, B. Chrobrego w 

Brzegu.  

8/d/2017 

UOŚ.II.6220.28.2016 01.02.2017r.  Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacja 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 przez BPEC Sp. z o.o. w Brzegu na działkach nr 636/9, 1007, 637/1, 636/3, 636/8, 632/4, 

632/3, 632/2, 641/3, 631, arkusz mapy 9, obręb Centrum przy ul. Piwowarskiej i Ofiar Katynia w 

Brzegu.  

9/d/2017 UOŚ.II.6220.37.2016 17.02.2017r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania 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 do realizacji przez PWIK w Brzegu Sp. z o.o. na terenie działek nr 

17/4, 17/5, 17/9 obręb Centrum przy ul. Cegielnianej 3. 

10/d/2017 UOŚ.II.6620.8.2017 30.03.2017r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu „Upowszechnienie świadczeń e-usług 

w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa 

opolskiego” planowanego do realizacji na działce nr 374/1, obręb Centrum, arkusz mapy 6 przy ul. 

Ofiar Katynia 25 w Brzegu.  

11/d/2017 UOŚ.II.6220.11.2017 19.04.2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennej 

4 z nadaniem mu nowych funkcji” planowanego do realizacji na działce nr 290/2, arkusz mapy 5, 

obręb Centrum przy ul. Kamiennej 4 w Brzegu.  

  12/d/2017 UOŚ.II.6220.25.2012 21.04.2017r.  Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu: „Rozbudowie istniejącego Działu 

Nasion Rzepaku w Zakładach Tłuszczowych „KRUSZWICA” S.A. w zakładzie w Brzegu” 

planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3.  



   13/d/2017 UOŚ.II.6220.13.2017 9.05.2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja i adaptacja 

budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego. Etap 1. 

Remont zdegradowanej Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego 

Hufca Pracy” planowanego do realizacji na terenie działek nr 237 i 227, arkusz mapy 5 obręb Centrum 

przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu.  

  14/d/2017 UOŚ.II.6220.15.2017 26.06.2017 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie budynku Hali Olejarni na potrzeby wymiany 

urządzeń technologicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na 

działce nr 126/21 obręb Południe przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3 w Brzegu, na terenie ZT Kruszwica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/d/2017 

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 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 9, obręb 

Centrum w Brzegu przy ul. Mossora 4. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.35.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 03.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 03.01.2017r. 

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 31/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.01.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/d/2017 

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 pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu, ul. Oławska 2”, planowanego do realizacji na działce 

nr 181, arkusz mapy 3, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Oławskiej 2. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.36.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 03.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 03.01.2017r. 

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 32/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.01.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/d/2017 

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 polegającego na: „Budowie boiska 

wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1w Brzegu” planowanego do realizacji 

na działce nr 607, arkusz mapy 8, obręb Centrum przy ul. B. Chrobrego 13. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.33.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 04.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 04.01.2017r. 

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 29/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/d/2017 

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 polegającego na: „Budowie zbiorników służących do naziemnego magazynowania 

gazów na terenie zakładu Agromet Pilmet Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w 

Brzegu” planowanego do realizacji na terenie działek nr 945/54, 945/61, obręb Centrum przy ul. 

Fabrycznej 2 w Brzegu, na terenie Zakładu Agromet Pilmet Sp. z o.o. w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.26.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 05.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 05.01.2017r. 

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 22/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/d/2017 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Środowiskowe uwarunkowania  

Nazwa dokumentu  Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 

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

przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji sieci cieplnej wysokich parametrów od granicy 

działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie ulic Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu.” 

Projektowany ciepłociąg przebiegać będzie przez działki  nr 631, 641/3, 630/7- arkusz mapy 9 oraz 

działki nr 279, 233, 232/3, 237, 260, arkusz mapy 5, obręb Centrum przy ul. Ofiar Katynia i 

Kamiennej w Brzegu.   

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.27.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 17.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 17.01.2017r. 

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 23/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.04.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 6/d/2017 

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.: „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. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.38.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 30.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 30.01.2017r. 

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 34/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.02.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 7/d/2017 

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 polegającego na: Modernizacja sieci cieplnej w.p. od komory K 176 do węzła 

cieplnego przy ul. Długiej 1 w rejonie ulic Kamiennej, B. Chrobrego i długiej w Brzegu, 

planowanego do realizacji przez BPEC Sp. z o.o. w Brzegu na działkach nr 279, 983, 287/1, 286/3, 

284/2, 985/4, 300/3, 286/1, 305/4 arkusz  mapy 5, obręb Centrum przy ul. Kamiennej, Herberta, B. 

Chrobrego w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.29.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 31.01.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 31.01.2017r. 

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 25/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.02.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 8/d/2017 

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 polegającego na: Modernizacja 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 przez BPEC Sp. z o.o. w Brzegu na działkach nr 636/9, 1007, 637/1, 

636/3, 636/8, 632/4, 632/3, 632/2, 641/3, 631, arkusz mapy 9, obręb Centrum przy ul. 

Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.28.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 01.02.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 01.02.2017r. 

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 24/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.02.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 9/d/2017 

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 polegającego na „Wybudowaniu układu 

połączeniowego pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstępnego do komór 

zagęszczania na oczyszczalni ścieków w Brzegu”, planowanego do realizacji przez PWIK w 

Brzegu Sp. z o.o. na terenie działek nr 17/4, 17/5, 17/9 obręb Centrum przy ul. Cegielnianej 3. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.37.2016 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 17.02.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 17.02.2017r. 

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 33/w/2016, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.02.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 10/d/2017 

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 polegającego na realizacji projektu 

„Upowszechnienie świadczeń e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i 

placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” planowanego do realizacji na działce nr 

374/1, obręb Centrum, arkusz mapy 6 przy ul. Ofiar Katynia 25 w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.8.2017 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 30.03.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2017r. 

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/2017, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.03.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 11/d/2017 

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 polegającego na „Rewitalizacji zabytkowego 

obiektu przy ul. Kamiennej 4 z nadaniem mu nowych funkcji” planowanego do realizacji na 

działce nr 290/2, arkusz mapy 5, obręb Centrum przy ul. Kamiennej 4 w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.11.2017 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 19.04.2017 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza 

Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2017 

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 3/w/2017 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.04.2017 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 12/d/2017 

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 polegającego na realizacji projektu „Rozbudowie 

istniejącego Działu Nasion Rzepaku w Zakładach Tłuszczowych „KRUSZWICA” S.A. w 

zakładzie w Brzegu” planowanego do realizacji w Brzegu przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.25.2017 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 21.04.2017r. 

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza   

Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2017r. 

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/w/2017, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2.04.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



  Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 13/d/2017 

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 polegającego na realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja i adaptacja budynków 

Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego. Etap 1. Remont zdegradowanej 

sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz 

adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy” planowanego do realizacji 

na terenie działek nr 237 i 227, arkusz mapy 5 obręb Centrum przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.13.2017 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 09.05.2017 r.  

Dokument zatwierdził Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

z upoważnienia Burmistrza   

Data zatwierdzenia dokumentu 09.05.2017 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/2017, 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.05.2017  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 14/d/2017 

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 polegającego na: „Przebudowie budynku Hali Olejarni na potrzeby wymiany 

urządzeń technologicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji 

na działce nr 126/21 obręb Południe przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3 w Brzegu, na terenie ZT 

Kruszwica. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6220.15.2017 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 26.06.2017  

Dokument zatwierdził Gł. specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Beata Wszoła   

z upoważnienia Burmistrza   

Data zatwierdzenia dokumentu 26.06.2017  

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/w/2017 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2017 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   


