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System Informacji o Środowisku
Nr karty

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

postanowienia
inne

Postanowienie o odstąpieniu od
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
mazowieckie /
polegającego na budowie węzła
OŚGK.6220.31.2017.
pruszkowski / Raszyn
betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 JK
przy ul. Sokołowskiej w miejscowości
Wypędy, gm. Raszyn.

postanowienia
inne

Postanowienie o odstąpieniu od
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopalin
mazowieckie /
OŚGK.6220.40.2017.
ze złoża w obrębie działek o nr ew.
pruszkowski / Raszyn
JK
49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości
Wypędy, gmina Raszyn, powiat
pruszkowski.

postanowienia
inne

Postanowienie o odstąpieniu od
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie sklepu
mazowieckie /
Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU OŚGK.6220.39.2017.
pruszkowski / Raszyn
w Jankach na działkach nr ew. 99/6,
JK
98/6, 97/3, 96/3, 95/3, 94/3, 99/4, 98/4,
97/4, 96/4, 95/4, 94/4, 164/7 i 166/4 w
m. Janki, gm. Raszyn.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu
2018-04-12
magazynowo-usługowego wraz z
mazowieckie /
OŚGK.6220.6.2018.J
przestrzeniami
pruszkowski / Raszyn
K
biurowo-administracyjnymi, tow.
infrastrukturą, w tym zespołami
parkingów na części działki nr ew. 40/1
w m. Wypędy, gm. Raszyn.
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4/2018

raporty o oddziaływaniu
Raport o oddziaływaniu na środowisko 2018-03-14
mazowieckie /
przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia
OŚGK.6220.24.2017. pruszkowski / Raszyn
inne
polegającego na budowie Centrum
JK
Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną
na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3,
183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi
Puchały, gm. Raszyn.

decyzje
inne

Decyzja nr 18/2018 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z
przeznaczeniem na działalność
mazowieckie /
hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, OŚGK.6220.4.2017.J
pruszkowski / Raszyn
44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6,
K
57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11,
50/8, 49/11, 47/11 we wsi Sękocin
Stary, gm. Raszyn.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o zmianę decyzji nr 274/2015
Wójta Gminy Raszyn z dnia 2.09.2015
r., znak: OŚGK.6220.4.2015.MM o
środowiskowych uwarunkowaniach dla 2017-12-05
mazowieckie /
przedsięwzięcia polegającego na
OŚGK.6220.40.2017.
pruszkowski / Raszyn
wydobywaniu kopalin ze złoża w
JK
obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53
oraz 55 w miejscowości Wypędy,
gmina Raszyn, powiat pruszkowski.

1/2018

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie sklepu 2017-11-09
mazowieckie /
Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU OŚGK.6220.39.2017.
pruszkowski / Raszyn
w Jankach na działkach nr ew. 99/6,
JK
98/6, 97/3, 96/3, 95/3, 94/3, 99/4, 98/4,
97/4, 96/4, 95/4, 94/4, 164/7 i 166/4 w
m. Janki, gm. Raszyn.

94/2017

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza

Dotyczy wydania decyzji na usunięcie
drzewa Świerk pospolity rosnący przy
ulicy Raszyńskiej 13

3/2018

2/2018

2017-02-27
nie dotyczy

pomorskie / Słupsk
(miasto na prawach
powiatu) / Słupsk
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45/2017

44/2017

43/2017

42/2017

decyzje
inne

Decyzja nr 166/2017 o środowiskowych OŚGK.6220.3.2017.J mazowieckie /
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia K
pruszkowski / Raszyn
polegającego na budowie hali
magazynowej z zapleczem
socjalno-biurowym na działkach ew. nr
98/4, 98/5, 99/4, 99/5, 100/4, 100/5,
101/4, 101/5, 102/4 i 102/5 w
miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
położonych we wsi Dawidy w Gminie
Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy
Warszawy - część I
nie dotyczy
Celem opracowania jest określenie
potencjalnych zmian zachodzących w
wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

postanowienia
inne

Postanowienie o nałożeniu obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum
mazowieckie /
Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z OŚGK.6220.24.2017.
pruszkowski / Raszyn
towarzyszącą infrastrukturą techniczną JK
na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3,
183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi
Puchały, gm. Raszyn.

decyzje
inne

Decyzja nr 138/2017 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia
wodnego tj. studni ujmującej wody
mazowieckie /
OŚGK.6220.21.2017.
podziemne z utworów
pruszkowski / Raszyn
JK
czwartorzędowych na działce nr ew.
60/1 w miejscowości Wypędy, gm.
Raszyn.

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn

Wniosek o wydanie decyzji o
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41/2017

wnioski o wydanie decyzji
inne

środowiskowych uwarunkowaniach dla 2017-09-11
mazowieckie /
przedsięwzięcia
OŚGK.6220.31.2017. pruszkowski / Raszyn
polegającego na budowie węzła
JK
betoniarskiego na działce nr ew. 82/23
przy ul. Sokołowskiej w miejscowości
Wypędy, gm. Raszyn.

40/2017

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z
raporty o oddziaływaniu
przeznaczeniem na działalność
2017-09-11
mazowieckie /
przedsięwzięcia na środowisko hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, OŚGK.6220.4.2017.J
pruszkowski / Raszyn
inne
44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6,
K
57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11,
50/8, 49/11, 47/11 we wsi Sękocin
Stary, gm. Raszyn.

39/2017

decyzje
inne

Decyzja nr 135/2017 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw
mazowieckie /
OŚGK.6220.62.2016.
oraz myjni samochodowej na działkach
pruszkowski / Raszyn
JK
nr ew. 82/27 i 82/29 w miejscowości
Wypędy, gm. Raszyn.

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
położonych we wsi Rybie w Gminie
Raszyn – rejon ul. Raszyńskiej i ul.
Białobrzeskiej
nie dotyczy
Celem opracowania jest określenie
potencjalnych zmian zachodzących w
wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

38/2017

37/2017

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
położonych we wsi Janki w Gminie
Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul.
Wspólnej – część I
nie dotyczy
Celem opracowania jest określenie
potencjalnych zmian zachodzących w

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn
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wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

36/2017

35/2017

34/2017

33/2017

postanowienia
inne

Postanowienie o odstąpieniu od
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia
mazowieckie /
wodnego tj. studni ujmującej wody
OŚGK.6220.21.2017.
pruszkowski / Raszyn
podziemne z utworów
JK
czwartorzędowych na działce nr ew.
60/1 w miejscowości Wypędy, gm.
Raszyn.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
2017-08-09
mazowieckie /
polegającego na budowie wytwórni
OŚGK.6220.27.2017.
pruszkowski / Raszyn
betonu towarowego na działkach nr ew. JK
198, 199 i 200 przy ul. Sokołowskiej w
m. Puchały, gm. Raszyn.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
2017-07-21
mazowieckie /
polegającego na budowie węzła
OŚGK.6220.26.2017.
pruszkowski / Raszyn
betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 JK
przy ul. Sokołowskiej w miejscowości
Wypędy, gm. Raszyn.

postanowienia
inne

Postanowienie o odstąpieniu od
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
mazowieckie /
polegającego na budowie stacji paliw
OŚGK.6220.62.2016.
pruszkowski / Raszyn
oraz myjni samochodowej na działkach JK
nr ew. 82/27 i 82/29 w miejscowości
Wypędy, gm. Raszyn.

Postanowienie o nałożeniu obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia
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32/2017

31/2017

30/2017

29/2017

postanowienia
inne

polegającego na budowie hali z
OŚGK.6220.4.2017.J mazowieckie /
przeznaczeniem na działalność
K
pruszkowski / Raszyn
hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2,
44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6,
57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11,
50/8, 49/11, 47/11 we wsi Sękocin
Stary, gm. Raszyn.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum
2017-07-07
mazowieckie /
Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z OŚGK.6220.24.2017.
pruszkowski / Raszyn
towarzyszącą infrastrukturą techniczną JK
na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3,
183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi
Puchały, gm. Raszyn.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia 2017-07-06
mazowieckie /
wodnego tj. studni ujmującej wody
OŚGK.6220.21.2017.
pruszkowski / Raszyn
podziemne z utworów
JK
czwartorzędowych na działce nr ew.
60/1 w miejscowości Wypędy, gm.
Raszyn.

decyzje
inne

Decyzja odmawiająca uzgodnienia
warunków środowiskowych dla
FORECO sp.z o.o w Raszynie ul.
Szkolna 9 05-090 Raszyn dla
łódzkie / Skierniewice
planowanego przedsięwzięcia
GK.ROŚ.6220.7.2015 (miasto na prawach
polegającego na przetwarzaniu
.2016.MR
powiatu) / Skierniewice
odpadów na terenu Zakładu w
Skierniewicach przy ul. Warszawskiej .
Decyzja środowiskowa

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
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29/2017

28/2017

27/2017

26/2017

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

położonych
we wsi Podolszyn Nowy w Gminie
Raszyn – rejon ul. Długiej Celem
opracowania jest określenie
potencjalnych zmian zachodzących w
wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
położonych we wsi Łady w Gminie
Raszyn – rejon ul. Długiej Celem
opracowania jest określenie
nie dotyczy
potencjalnych zmian zachodzących w
wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
położonych we wsi Falenty w Gminie
Raszyn – rejon Al. Krakowskiej Celem
opracowania jest określenie
nie dotyczy
potencjalnych zmian zachodzących w
wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów
położonych we wsi Dawidy Bankowe w
Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica
Celem opracowania jest określenie
nie dotyczy
potencjalnych zmian zachodzących w
wyniku projektowanego
zagospodarowania, jako rezultat
ustaleń zapisanych w planie.

mazowieckie /
pruszkowski / Raszyn
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