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System Informacji o Środowisku
Nr karty

305/2021

304/2021

4/2021

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

Opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w
Lesznie. Nr sprawy:
WOO-III.410.750.2021.AM.1
2021-11-22
Opinia Regionalnego Dyrektora
AP.6721.155.2019
Ochrony Środowiska w Poznaniu do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w
Lesznie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

wielkopolskie / Leszno
(miasto na prawach
powiatu) /

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

Opinia Sanitarna Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Lesznie (Nr:
ON.NS.9011.4.14.2021)
Opinia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lesznie
2021-11-22
dotycząca w rejonie ulic: Towarowej i
AP.6721.155.2019
Śniadeckich w Lesznie w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych.

wielkopolskie / Leszno
(miasto na prawach
powiatu) /

decyzje
inne

decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą
&quot;Odbudowa obiektu mostowego
w ciągu drogi powiatowej Nr 2061
Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w
miejscowości Hłudno” na działkach o
numerach 2235, 2245, 2251, 2234
obręb ewidencyjny: 180206_2.0001,
Hłudno
brak potrzeby przeprowadzenia oceny

2021-10-12
IKŚR.6220.4.2021

podkarpackie /
brzozowski / Nozdrzec
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oddziaływania na środowisko na
realizację przedsięwzięcia pod nazwą
&quot;Odbudowa obiektu mostowego
w ciągu drogi powiatowej Nr 2061
Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w
miejscowości Hłudno” na działkach o
numerach 2235, 2245, 2251, 2234
obręb ewidencyjny: 180206_2.0001,
Hłudno

3/2021

215/2021

196/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
pod nazwą: „Odbudowa obiektu
mostowego w ciągu drogi powiatowej
Nr 2061 Izdebki – Hłudno
w km 4 + 558 .w miejscowości Hłudno”
na działkach o numerach 2235, 2245, 2021-07-16
2251, 2234 obręb ewidencyjny:
nie dotyczy
180206_2.0001, Hłudno
Odbudowa obiektu mostowego w ciągu
drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki –
Hłudno w km 4 + 558 .w miejscowości
Hłudno” na działkach o numerach
2235, 2245, 2251, 2234 obręb
ewidencyjny: 180206_2.0001, Hłudno

wnioski o wydanie decyzji
inne

wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia
pn.:&quot; Przetwarzanie i zbieranie
odpadów przy ul. Jana Sołtana 4b w
Świnoujściu&quot;.

zachodniopomorskie /
2021-11-25
Świnoujście (miasto na
WOS.6220.63.2021.S
prawach powiatu) /
N
Świnoujście

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
wydania zezwolenia na usunięcie
7 szt. drzew gat. jesion wyniosły z
terenu działki o nr ewid. 126 obręb
Głubczyce

2021-11-30
opolskie / głubczycki /
KI.7021.2.48.2021.K
Głubczyce
C

podkarpackie /
brzozowski / Nozdrzec
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107/2021

106/2021

105/2021

104/2021

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid. 763/2
na ul. Strefowej w Węgrowie.

2021-11-15
nie dotyczy

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce o Nr ewid. 4741
na ul. Sienkiewicza 14 w Węgrowie.

2021-11-16
nie dotyczy

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
2021-11-19
niezwiązane z prowadzeniem
nie dotyczy
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid. 697/14
na ul. Szerokiej w Węgrowie.

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid. 3381
na ul. Piwnej 58 w Węgrowie.

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

2021-11-17
nie dotyczy
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103/2021

102/2021

101/2021

100/2021

351/2021

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid. 3783
na ul. Kościuszki 82 w Węgrowie.

2021-11-18
nie dotyczy

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
2021-11-17
niezwiązane z prowadzeniem
nie dotyczy
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce o Nr ewid. 3772/2
na ul. Ogrodowej 4b w Węgrowie.

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid.
5478/2, 5479/4 na Nowinach w
Węgrowie.

2021-11-18
nie dotyczy

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

decyzje
inne

Decyzja na usuniecie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7
szt. drzew z gatunku topola i odmowa
na usunięcie 2 szt. olchy rosnących w
pasie drogi powiatowej Nr 4223 W
Węgrów-Międzyleś.

2021-09-07
IOŚ.6131.21.2021

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

inne dokumenty
inne

Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe na potrzeby projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Biedrusku – rejon ulic GPU.6722.2.2021
Poznańskiej i Ogrodowej
Ekofizjografia

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las
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505/2021

4/2020

504/2021

3/2020

6/2021

zgłoszenia
ochrona powietrza

Zgłoszenie
instalacji - zbiornika oleju opałowego
oraz zbiornika oleju napędowego.

2021-12-01
ŚR.6221.64.2021.II

Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko Raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko p.n.: „Przebudowa budynku
raporty o oddziaływaniu
produkcyjno-magazynowego z częścią
2020-11-20
przedsięwzięcia na środowisko biurowo-socjalną
OŚ.6220.4.2020
ochrona powierzchni ziemi
w zakresie pomieszczeń na hali
produkcyjnej” na terenie nieruchomości
przy ul. Generała Kazimierza
Pułaskiego 7 w Kościanie (działki o nr
ewid. 3364/20 i 3364/22)

zgłoszenia
ochrona powietrza

Zgłoszenie instalacji energetycznej kotła parowego Mingazzini PB-60 o
nominalnej mocy cieplnej 4,885 MW.

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Przebudowa budynku
2020-11-20
produkcyjno-magazynowego z częścią
OŚ.6220.4.2020
biurowo-socjalną
w zakresie pomieszczeń na hali
produkcyjnej” na terenie nieruchomości
przy ul. Generała Kazimierza
Pułaskiego 7 w Kościanie (działki o nr
ewid. 3364/20 i 3364/22)

decyzje
ochrona powierzchni ziemi

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach Decyzja o braku
potrzeby oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa
mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi
powiatowej nr 3977P) w Kościanie” na
terenie działek o nr ewid.: część 2030,
część 2003, część 2004/1, część

2021-11-30
ŚR.6221.63.2021.II

OŚ.6220.4.2021

pomorskie / słupski /
Kobylnica

wielkopolskie /
kościański / Kościan
(gmina miejska)

pomorskie / słupski /
Główczyce

wielkopolskie /
kościański / Kościan
(gmina miejska)

wielkopolskie /
kościański / Kościan
(gmina miejska)
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2002/2, część 2006, część 2005, część
2007/1 i część 1898/14.

503/2021

502/2021

5/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Decyzja nr 359/2021 udzielająca
Gorzelni Rolniczej Andrzej Paszota z
siedzibą w Podole Wielkie 22, 76-220
Główczyce, pozwolenia na wytwarzanie
odpadów w związku z eksploatacją
ŚR.6220.7.2021.II
instalacji na terenie ww. Zakładu (dz. nr
311 obręb Podole Wielkie, gm.
Główczyce).

pomorskie / słupski /
Główczyce

decyzje
ochrona powierzchni ziemi

Decyzja nr 358/2021
udzielająca Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością „EMMAROL” z
siedzibą w Głobinie (76-200) przy ulicy
Przemysłowej 15, pozwolenia na
ŚR.6220.8.2021.II
wytwarzanie odpadów w związku z
eksploatacją instalacji na terenie ww.
Zakładu (dz. nr 115/26 obręb
Płaszewko, gm. Słupsk).

pomorskie / słupski /
Słupsk

decyzje
ochrona powierzchni ziemi

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
Decyzja o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja istniejącej hali
produkcyjnej – mieszczącej sektory
malarni i czyszczenia mechanicznego
OŚ.6220.2.2021
(śrutownia, piaskownia) z
wykorzystaniem surowców
zawierających rozpuszczalniki
organiczne” na terenie istniejącego
zakładu zlokalizowanego w Kościanie
przy ul. Gostyńskiej 71, działki o nr
ewid. 3537 i 3538/1.

wielkopolskie /
kościański / Kościan
(gmina miejska)
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69/2021

inne dokumenty
inne

Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz. nr 153/2
położonej w obrębie
Truskolasy-Olszyna, gmina Sokoły,
woj. podlaskie.

nie dotyczy

podlaskie /
wysokomazowiecki /
Sokoły

241/2021

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

prognoza oddziaływania na środowisko
południowa część obszaru A1 ochrony
2021
uzdrowiskowej położonej na zachód od
nie dotyczy
ul. Bitwy pod Płowcami w mieście
Sopocie

pomorskie / Sopot
(miasto na prawach
powiatu) / Sopot

240/2021

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

prognoza oddziaływania na środowisko
2021-08-30
rejon ulicy Podgórnej w mieście
nie dotyczy
Sopocie

pomorskie / Sopot
(miasto na prawach
powiatu) / Sopot

239/2021

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

opinia dot proj. mpzp
centrum, rejon ulic Tadeusza
Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana
Sobieskiego w zakresie karty terenu
09.U w mieście Sopocie

pomorskie / Sopot
(miasto na prawach
powiatu) / Sopot

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pn. „Zespół
budynków wielorodzinnych z usługami i 2021-04-30
garażami – etap II i III” na terenie
OŚ.6220.6.2021
nieruchomości o nr ewid. 1704/15,
1705/1, 1706/1, 1707/1 i 1708/1
pomiędzy ulicami Mickiewicza,
Sienkiewicza i Al. Koszewskiego w
Kościanie

wielkopolskie /
kościański / Kościan
(gmina miejska)

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

opinia dot. projektu mpzp
centrum, rejon ulic Tadeusza
Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana
Sobieskiego w zakresie karty terenu
09.U w mieście Sopocie

pomorskie / Sopot
(miasto na prawach
powiatu) / Sopot

4/2021

238/2021

2021-02-10
nie dotyczy

2021-02-10
nie dotyczy
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237/2021

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

prognoza oddziaływania na środowisko 2020-08-31
ustaleń projektu mpzp
nie dotyczy
centrum, rejon ulic Tadeusza
Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana
Sobieskiego w zakresie karty terenu
09.U w mieście Sopocie

pomorskie / Sopot
(miasto na prawach
powiatu) / Sopot
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