
        WYKAZ WNIOSKÓW O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

z 2017r. 

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/2017  

UOŚ.II.6220.8.2017 27.02.2017r. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na realizacji projektu „Upowszechnienie świadczenia e- usług w ramach sieci współpracy jednostek 

medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 374/1, 

obręb mapy nr 1102 Centrum przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu.  

2/w/2017 UOŚ.II.6220.10.2017 14.03.2017r. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „ Przebudowie hali olejarni w celu zdemontowania części istniejących urządzeń 

technologicznych (dwie prażnie i dwie prasy) oraz zainstalowania urządzeń (prasa, trzy prażnie, redler 

zasilający prażnie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu ZT 

„Kruszwica” S.A. w Brzegu, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 126/21, arkusz mapy 6 

przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3 w Brzegu.  

3/w/2017 UOŚ.II.6220.11.2017 31.03.2017r. Wniosek o wydanie 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. 

4/w/2017 UOŚ.II.6220.13.2017 05.04.2017r. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 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 działce nr 237, 227/3, obręb Centrum przy ul. 

Kamiennej 3 w Brzegu.  

5/w/2017 UOŚ.II.6220.15.2017 07.04.2017r. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 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.  

6/w/2017 UOŚ.II.6220.23.2017 14.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa ulicy Grota Roweckiego”.  



7/w/2017 UOŚ.II.6220.24.2017 15.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z małą architekturą, pomostami, wiatą wypoczynkową, miejscami 

postojowymi na terenie zbiornika wodnego w Brzegu przy ul. Janusza Kusocińskiego”, planowanego w 

obszarze działki nr 500, obręb Południe w Brzegu.  

8/w/2017 UOŚ.II.6220.26.2017 21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg”, planowanego na terenie działek: 38/2, 38/3, 67, arkusz mapy: 3, 

obręb: Centrum.  

9/w/2017 UOŚ.II.6220.27.2017 04.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: 

„Wykonaniu remontu dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu”, planowanego na terenie działki o 

nr ewid. 85 w obrębie nr 1102, Centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/w/2017 

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 realizacji projektu „Upowszechnienie świadczenia e- usług w ramach sieci współpracy 

jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planowanego do realizacji na 

działce o nr ewid. 374/1, obręb mapy nr 1102 Centrum przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.8.2017/ pismo z dnia 27.02.2017r. 

Dokument wytworzył Zespół Szkół Medycznych w Brzegu 

ul. Ofiar Katynia 25  

49-300 Brzeg  

Data dokumentu 27.02.2017r. 

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 02.03.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/w/2017 

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 hali olejarni w celu zdemontowania części istniejących urządzeń technologicznych (dwie prażnie i dwie 

prasy) oraz zainstalowania urządzeń (prasa, trzy prażnie, redler zasilający prażnie) wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na terenie istniejącego zakładu ZT „Kruszwica” S.A. w Brzegu, planowanego do realizacji na działce 

ewidencyjnej nr 126/21, arkusz mapy 6 przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.10.2017/ pismo z dnia 02.02.2017r. 

Dokument wytworzył Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.  

ul. Niepodległości 42 

88-150 Kruszwica  

Pełnomocnik: Tebodin Poland Sp. z o.o. 

ul. Stalowa 80, 53-440 Wrocław     

Data dokumentu 27.02.2017r. 

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 02.03.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/w/2017 

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 „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/znak wniosku UOŚ.II.6220.11.2017/ pismo z dnia 31.03.2017r. 

Dokument wytworzył Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej  

DONI COR Sp. z o.o. 

ul. Kamienna 4, 49-300 Brzeg 

Data dokumentu 30.03.2017r. 

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 05.04.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/w/2017 

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. 

„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 działce nr 237, 227/3,obręb Centrum  

przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.13.2017/ pismo z dnia 04.04.2017r. 

Dokument wytworzył Powiat Brzeski 

ul. Robotnicza 20 

49-300 Brzeg 

Data dokumentu 04.04.2017r. 

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 12.04.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 5/w/2017 

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 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. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.15.2017/ pismo z dnia 06.04.2017r. 

Dokument wytworzył Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. 

ul. Ziemi Tarnowskiej 3 

49-300 Brzeg  

Data dokumentu 06.04.2017r. 

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 12.04.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 6/w/2017 

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 ulicy Grota Roweckiego”. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.23.2017/ pismo z dnia 11.09.2017r. 

Dokument wytworzył Gmina Brzeg 

ul. Robotnicza 12 

49-300 Brzeg  

Pełnomocnik Gminy Brzeg – Maciej Boberski, Biuro Usług Projektowo-Budowlanych ul. Rynek 10/6 49-

306 Brzeg   

Data dokumentu 14.09.2017r. 

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 20.09.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi  Przekazano według kompetencji do RDOŚ w Opolu w dniu 19.09.2017r.  



Powrót do wykazu 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 7/w/2017 

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 

ścieżki edukacyjnej wraz z małą architekturą, pomostami, wiatą wypoczynkową, miejscami postojowymi na terenie 

zbiornika wodnego w Brzegu przy ul. Janusza Kusocińskiego”, planowanego w obszarze działki nr 500, obręb 

Południe w Brzegu.  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg  

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.24.2017/ pismo z dnia 15.09.2017r. 

Dokument wytworzył Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu 

ul. Malczewskiego 1, 

45-031 Opole  

Pełnomocnik: Ryszard Śnieżek 

PS-Projekt Sp. z o.o. , ul. Cygana 4/109 45-131 Opole 

Data dokumentu 15.09.2017r. 

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 20.09.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 8/w/2017 

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 Brzeg”, planowanego na terenie działek: 38/2, 38/3, 67, arkusz mapy: 

3, obręb: Centrum. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg  

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.26.2017/ pismo z dnia 15.11.2017r. 

Dokument wytworzył Mirosław i Halina Ziemak 

Data dokumentu Wniosek z dnia 15.11.2017 (data wpływu: 21.11.2017) 

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 29.11.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



Powrót do wykazu 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 9/w/2017 

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 środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: 

„Wykonaniu remontu dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu”, planowanego na terenie działki 

o nr ewid. 85 w obrębie nr 1102, Centrum”.  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Brzeg 

Znak sprawy/znak wniosku UOŚ.II.6220.27.2017/ pismo z dnia 04.12.2017r. 

Dokument wytworzył Projektowanie Kosztorysowanie                                                                                                            

Nadzór Budowlany                                                                                                                                 

Barbara Wojciechowska ul. Wierzbowa 16/5 49-304 Brzeg  

Data dokumentu 04.12.2017r. 

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 11.12.2017r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   


