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System Informacji o Środowisku
Nr karty

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

162/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja nakładająca pieniężną karę
administracyjną za nielegalną wycinkę
drzew
z dz. nr 818, obręb Skorzewo

188/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja nakładająca karę pieniężną za
usunięcie drzewa
z dz. nr 431/116, obręb Czarlina bez
OS.6132.4.2021
wymaganego prawem zgłoszenia

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja nakładająca karę za usunięcie
i uszkodzenie drzew
na dz. nr 431/126, obręb Czarlina bez
OS.6132.2.2021
wymaganego prawem zgłoszenia oraz
bez zgody właściciela nieruchomości

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

107/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o udzieleni zezwolenia na
usunięcie drzew
2021-09-28
Wniosek o udzielenie zezwolenia na
zachodniopomorskie /
ZDP.6323.33.2021.K
usunięcie 2 drzew gatunku topola
gryficki / Trzebiatów
L
kanadyjska rosnących na dz.nr 264/4 w
obrębie ewidencyjnym Roby.

147/2021

decyzje
inne

decyzja
zachodniopomorskie /
zezwolenie na usunięcie drzew z
OŚiGW.6131.92.202
łobeski / Resko
terenu drogi publicznej Resko-Gardzin 1

inne dokumenty
inne

opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w
Gliwicach
stwierdzająca, że nie ma obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji
paliw płynnych i gazowych wraz z
budynkiem stacji paliw, wiatą nad
2021-11-29
wyspami dystrybutorowymi, pylonem
nie dotyczy
cenowym, zbiornikami na paliwo płynne
i gazowe, myjnią bezdotykową dla
samochodów osobowych, parkingami
dla samochodów osobowych oraz
infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu
przy ul. Szyby Rycerskie na działkach
nr 1485/23, 1512/23”

187/2021

335/2021

OS.6132.1.2021

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom
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186/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja: - umarzająca postępowanie w
małopolskie / Nowy
części dot. 4 drzew - zezwalająca na
Sącz (miasto na
usunięcie 15 drzew
WSR.6131.1.82.2021 prawach powiatu) /
19 drzew; dz. 112; obr. 90; ul.
Nowy Sącz
Limanowskiego

185/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew.
19 drzew; dz. 112; obr. 90; ul.
Limanowskiego

2021-10-08
nie dotyczy

197/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid.
460/2 obręb Głubczyce

2021-12-01
opolskie / głubczycki /
KI.7021.2.49.2021.K
Głubczyce
C

decyzje
ochrona powierzchni ziemi

Decyzja w sprawie zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
zamierzenia inwestycyjnego pod
nazwą:
podkarpackie / mielecki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1
OŚiGK.I.6220.2.16.2
/ Radomyśl Wielki
169R relacji Podleszany - Rydzów 021
Ruda - Zasów w km 5+810 - 9+780 i w
km 12+500 - 13+740 w miejscowości
Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja i obwieszczenie informujące, iż
wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn: Budowa hali
produkcyjnej wyrobów ceramicznych
OS.6220.9.2021
na działce nr 1013/2, obręb
ewidencyjny Łubiana, gmina
Kościerzyna, powiat kościerski

210/2021

186/2021

185/2021

inne dokumenty
inne

Obwieszczenie zawiadamiające, że
wszczęto postępowanie
administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

OS.6220.17.2021

małopolskie / Nowy
Sącz (miasto na
prawach powiatu) /
Nowy Sącz

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)
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pn: Budowa drogi gminnej nr 187009G
Dobrogoszcz-Puc

184/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
oraz karta informacyjna
2021-11-16
przedsięwzięcia
OS.6220.17.2021
pn: Budowa drogi gminnej nr 187009G
Dobrogoszcz-Puc

183/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja zezwalająca na usunięcie
drzewa z dz. nr 351, obręb Nowy Klincz OS.6131.235.2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja zezwalająca na usunięcie 1
szt. drzewa rosnącego w miejscowości
Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1
2021-11-23
wielkopolskie / koniński
szt. drzewa gatunku dąb rosnącego na OŚR.6131.1.54.2021 / Kazimierz Biskupi
działce o nr geodezyjnym 161/30,
obręb Wieruszew, miejscowość
Wieruszew , gmina Kazimierz Biskupi

126/2021

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

Obwieszczenie Burmistrza Płotów
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
PŁOTÓW o przyjęciu dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 ze zm.),
zawiadamiam o przyjęciu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Płotach Nr XLIII / 327 /2021
z dnia 30 listopada 2021r. oraz
informuję, że z treścią ww. dokumentu
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154/2021

182/2021

106/2021

polityki, strategie, plany lub
programy
inne

wraz z uzasadnieniem i
PPiB.6720.SW.21.20 zachodniopomorskie /
podsumowaniem, o których mowa w
21
gryficki / Płoty
art. 55 ust 3 i art. 42 ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko można zapoznać się w
terminie do 31 stycznia 2022 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach,
Plac Konstytucji 3 Maja 1,
72-310 Płoty, pok. 17. Po tym terminie
dokument dostępny będzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami
szczególnymi.
Zamieszczono na
tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Płotach. 2 grudnia 2021
r. …………………... (podpis)

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca opłatę
administracyjną nałożoną decyzją
Wójta Gminy Kościerzyna nr
OS.6131.304.2016.3.ML z dnia
26.10.2016 r. za usunięcie 20 sztuk
drzew gatunku brzoza brodawkowata
oraz 13 sztuk drzew gatunku lipa
drobnolistna z działki nr 93/20, obręb
Mały Klincz w zamian na wykonane
nasadzenia zastępcze

decyzje
ochrona powierzchni ziemi

Decyzja Burmistrza Jezioran
stwierdzająca brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia
2021-12-02
warmińsko-mazurskie /
polegającego na : budowie farmy
ON.6220.4.4.2021.J.
olsztyński / Jeziorany
fotowoltaicznej zlokalizowanej na
Z.
części dz. nr 73/2 w obrębie Olszewnik,
gmina Jeziorany, powiat olsztyński,
województwo warmińsko - mazurskie.

pomorskie / kościerski /
OS.6131.247.2021.D Kościerzyna (gmina
Ż.ML.4
wiejska)
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105/2021

104/2021

103/2021

210/2021

inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi

Opinia PGW Wody Polskie, Zarząd
Zlewni w Olsztynie
stwierdzająca brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
2021-10-28
na środowisko dla przedsięwzięcia
warmińsko-mazurskie /
BI.ZZŚ.4.4360.2018.
polegającego na : budowie farmy
olsztyński / Jeziorany
2021
fotowoltaicznej zlokalizowanej na
części dz. nr 73/2 w obrębie Olszewnik,
gmina Jeziorany, powiat olsztyński,
województwo warmińsko - mazurskie.

inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi

Opinia Sanitarna Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Olsztynie
stwierdzająca brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania 2021-10-26
warmińsko-mazurskie /
na środowisko dla przedsięwzięcia
ZNS.9022.5.122.202
olsztyński / Jeziorany
polegającego na : budowie farmy
1.EK
fotowoltaicznej zlokalizowanej na
części dz. nr 73/2 w obrębie Olszewnik,
gmina Jeziorany, powiat olsztyński,
województwo warmińsko - mazurskie.

postanowienia
ochrona powierzchni ziemi

Postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Olsztynie
stwierdzające brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia
2021-10-19
warmińsko-mazurskie /
polegającego na : budowie farmy
WOOŚ.616.2021.MP olsztyński / Jeziorany
fotowoltaicznej zlokalizowanej na
części dz. nr 73/2 w obrębie Olszewnik,
gmina Jeziorany, powiat olsztyński,
województwo warmińsko - mazurskie.

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

wniosek o zmianę pozwolenia na
wytwarzanie odpadów powstających w
związku z eksploatacją instalacji
2021-07-09
pomorskie / Słupsk
zlokalizowanej na terenie Fabryki w
GKiOŚ-ROŚ-III.6221. (miasto na prawach
Słupsku przy ul. Portowej 33 (decyzji
7.2021
powiatu) / Słupsk
Prezydenta Miasta Słupska Nr 3/2016
z dnia 09.11.2016 roku znak:
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GKiOŚ-RKŚ-VI.6221.4.2016)

70/2021

6/2021

5/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
2021-10-01
przedsięwzięcia polegającego na
nie dotyczy
budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na części dz. nr 92, 92/2
w obrębie Jamiołki - Piotrowięta, gmina
Sokoły.

podlaskie /
wysokomazowiecki /
Sokoły

decyzje
ochrona powietrza

decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą „budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina
Nozdrzec”
2021-10-18
brak potrzeby przeprowadzenia oceny IKŚR.6220.5.2021
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na
„budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz. nr 2141 w
obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”

podkarpackie /
brzozowski / Nozdrzec

wnioski o wydanie decyzji
inne

wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
pod nazwą: „budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2021-08-02
2141 w obrębie Hłudno, gmina
nie dotyczy
Nozdrzec” „budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr
2141 w obrębie Hłudno, gmina
Nozdrzec”

podkarpackie /
brzozowski / Nozdrzec

Opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu do
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305/2021

304/2021

4/2021

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

projektu miejscowego planu
2021-11-22
zagospodarowania przestrzennego w AP.6721.155.2019
rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w
Lesznie. Nr sprawy:
WOO-III.410.750.2021.AM.1
Opinia Regionalnego Dyrektora
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
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

podkarpackie /
brzozowski / Nozdrzec

2021-10-12
IKŚR.6220.4.2021
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3/2021

215/2021

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;.

podkarpackie /
brzozowski / Nozdrzec

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