
WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I 

MAGAZYNOWANIA  

2019r. 

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/2019 

UOŚ.II.6236.2.2018 28.02.2019r. Decyzja nakazująca usunięcie odpadów firmie La Ferromental Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu 

przy ul. Starobrzeskiej 2, składowanych na działkach nr 75/1,75/2,75/4,75/5 i części działki 75/3 w 

Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 2.  

2/d/2019 
UOŚ.II.6236.3.2015 25.03.2019r.  Decyzja nakazująca usunięcie odpadów w postaci przeterminowanych środków ochrony roślin firmie 

Rosiek & Rosiek Spółka Jawna Krzysztof i Przemysła Rosiek z siedzibą w Sycowie, zgromadzonych 

na terenie działki nr 851/18 w Brzegu przy ul. Składowej.   

3/d/2019 
UOŚ.II.6236.1.2019 12.06.2019r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia odpadów w postaci drewnianych podkładów 

kolejowych, składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, tj. 

na terenie działki nr 52/2, arkusz mapy 3 obręb Centrum w Brzegu przy ul. Grobli 5.  

4/d/2019 
UOŚ.II.6236.3.2019 31.07.2019r. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, tj. na terenie działki nr 571/1, arkusz 

mapy 9 obręb Rataje w Brzegu przy ul. Małujowickiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Powrót do wykazu  

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 1/d/2019 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja nakazująca usunięcie odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich 

składowania lub magazynowania. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja nakazująca usunięcie odpadów firmie La Ferromental Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w 

Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 2, składowanych na działkach nr 75/1,75/2,75/4,75/5 i części działki 

75/3 w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 2. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6236.2.2018 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 28.02.2019r. 

Dokument zatwierdził Z up. Burmistrza Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Joanna Dubas  

Data zatwierdzenia dokumentu 28.02.2019r. 

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 03.04.2019r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   

Uwagi   



 

Powrót do wykazu  

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 2/d/2019 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja nakazująca usunięcie odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich 

składowania lub magazynowania. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja nakazująca usunięcie odpadów w postaci przeterminowanych środków ochrony roślin 

firmie Rosiek & Rosiek Spółka Jawna Krzysztof i Przemysła Rosiek z siedzibą w Sycowie, 

zgromadzonych na terenie działki nr 851/18 w Brzegu przy ul. Składowej.   

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

Znak sprawy UOŚ.II.6236.3.2015 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 25.03.2019r. 

Dokument zatwierdził Burmistrz Jerzy Wrębiak  

Data zatwierdzenia dokumentu 25.03.2019r. 

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 Nie 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 
 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.04.2019r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   



 

Powrót do wykazu  

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 3/d/2019 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca powstępowanie w sprawie usunięcie odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia odpadów w postaci drewnianych 

podkładów kolejowych, składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub 

magazynowania, tj. na terenie działki nr 52/2, arkusz mapy 3 obręb Centrum w Brzegu przy ul. 

Grobli 5. 

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

Znak sprawy UOŚ.II.6236.1.2019 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 12.06.2019r. 

Dokument zatwierdził Z up. Burmistrza, Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Joanna Dubas  

Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2019r. 

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 26.06.2019r. 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   



 

Powrót do wykazu  

 

KARTA INFORMACYJNA 

Numer karty/rok 4/d/2019 

Rodzaj dokumentu  Decyzja 

Temat dokumentu Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.  

Nazwa dokumentu  Decyzja umarzająca powstępowanie w sprawie usunięcie odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. 

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, tj. na terenie działki nr 571/1, arkusz 

mapy 9 obręb Rataje w Brzegu przy ul. Małujowickiej.  

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

Znak sprawy UOŚ.II.6236.3.2019 

Dokument wytworzył Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska  

Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 

Data dokumentu 31.07.2019r. 

Dokument zatwierdził Z up. Burmistrza, Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Joanna Dubas  

Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2019r. 

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 Nie  

Numery kart innych dokumentów w sprawie 
 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.08.2019r.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   


