2021-11-30

System Informacji o Środowisku
Nr karty

579/2017

133/2021

329/2017

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

decyzje
inne

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
orzekająca realizację przedsięwzięcia i
stwierdzająca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego
2017-08-09
potencjalnie znacząco oddziaływać na
ZEC.6220.6.2017
środowisko pn.: „Rozbudowa zakładu o
halę produkcyjną wraz z infrastrukturą
techniczną oraz zapleczem
biurowo-socjalnym, na działkach o nr
ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb
Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i
31C w Bytomiu&quot;

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem wymogu dla
zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wniosek o wydanie pozwolenia na
2020-12-17
wytwarzanie odpadów z
nie dotyczy
uwzględnieniem wymogu dla
zezwolenia na przetwarzanie odpadów
dla instalacji biogazowni położonej w
m. Ruchocice

wielkopolskie / grodziski
/ Rakoniewice

inne dokumenty
inne

Karta informacyjna przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa
zakładu o hal;ę produkcyjną wraz z
infrastrukturą techniczną oraz
zapleczem biurowo-socjalnym, na
działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14,
180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia
Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu&quot;,

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

2017-05-15
nie dotyczy

1/7

2021-11-30

484/2021

483/2021

450/2017

482/2021

481/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
OŚ.6131.3.39.2021
Decyzja zezwalająca na usunięcie z
nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1571/1 położonej w
Łące przy ul. Cieszyńskiej drzew: -dąb
szypułkowy (54, 135, 52, 59, 145, 68,
105, 125, 97, 65, 52); -lipa drobnolistna
(135+135+85, 70, 100).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym
1571/1 położonej w Łące przy ul.
Cieszyńskiej drzew: -dąb szypułkowy
OŚ.6131.3.39.2021
(54, 135, 52, 59, 145, 68, 105, 125, 97,
65, 52); -lipa drobnolistna
(135+135+85, 70, 100).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

postanowienia
inne

Postanowienie UM stwierdzające brak
potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko pn.:.„Projekt budowy dróg
rowerowych dla wybranych dróg
publicznych na terenie Gminy Bytom”

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z
nieruchomości oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 5467/325 i 5563/325
położonej w Pszczynie przy ul.
OŚ.6131.3.38.2021
Bieruńskiej drzew: -topola osika (160);
-brzoza brodawkowata (70, 70, 80, 50,
50, 80, 70, 70, 70).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości
oznaczonych numerami ewidencyjnymi
5467/325 i 5563/325 położonej w
Pszczynie przy ul. Bieruńskiej drzew:
OŚ.6131.3.38.2021
-topola osika (160); -brzoza
brodawkowata (70, 70, 80, 50, 50, 80,
70, 70, 70).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

2017-05-09
ZEC.6220.35.2016
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2021-11-30

480/2021

479/2021

327/2021

230/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z
nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2985/31 położonej w
Studzienicach przy ul. Jaskółek drzew: OŚ.6131.3.37.2021
-topola osika (93); -brzoza
brodawkowata (134, 119, 74, 117, 114,
115, 98, 99, 112).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym
2985/31 położonej w Studzienicach
OŚ.6131.3.37.2021
przy ul. Jaskółek drzew: -topola osika
(93); -brzoza brodawkowata (134, 119,
74, 117, 114, 115, 98, 99, 112).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

decyzje
inne

Decyzja określająca środowiskowe
uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia
Decyzja określająca środowiskowe
uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
instalacji przetwarzania odpadów
ZSE.6220.12.2020
tworzyw sztucznych – linii do
wytwarzania regranulatów tworzyw
sztucznych (PE/PP/PS)”, planowanego
do realizacji na terenie nieruchomości o
nr ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy
ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

zezwolenie na usunięcie drzew lub
krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie
dolnośląskie /
BŚK.6131.268.2021,
drzewa rosnącego na terenie działki nr
wałbrzyski / Wałbrzych
51/Z/2021
198/26 obręb nr 47 Podzamcze przy ul.
Kasztelańskiej w Wałbrzychu.

wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów
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2021-11-30

229/2021

478/2021

477/2021

320/2021

319/2021

318/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wydanie zezwolenia na usunięcie
2021-10-29
drzewa rosnącego na terenie działki nr nie dotyczy
198/26 obręb nr 47 Podzamcze przy ul.
Kasztelańskiej w Wałbrzychu.

dolnośląskie /
wałbrzyski / Wałbrzych

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z
nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1173/31 położonej w
OŚ.6131.3.36.2021
Pszczynie przy ul. Górnośląskiej drzew:
-modrzew europejski (73, 117); -sosna
czarna (110, 124, 110, 160).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym
1173/31 położonej w Pszczynie przy ul.
OŚ.6131.3.36.2021
Górnośląskiej drzew: -modrzew
europejski (73, 117); -sosna czarna
(110, 124, 110, 160).

śląskie / pszczyński /
Pszczyna

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

Opinia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
2021-01-29
Miasta Inowrocławia
WOO.410.25.2021.A
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
T
Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława
Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

Opinia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Inowrocławia
2021-02-03
dla obszaru położonego w rejonie ulic: N.NZ-42-1-3-1/21
Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława
Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
2020-01-05
Miasta Inowrocławia
WGP-II.6721.4.2019
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława
Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)
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2021-11-30

317/2021

500/2021

326/2021

325/2021

projekt polityk, strategii,
planów lub programów
inne

Projekt miejscowego planu
2020-11-23
zagospodarowania przestrzennego
WGP-II.6721.4.2019
Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława
Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew z terenu
nieruchomości stanowiących własność
2021-11-25
gminy. Wniosek o wydanie zezwolenia
RL.6131.34.2021
na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb
bezszypułkowy, rosnącego na działce
nr 198 obręb Klęcino, gm. Główczyce.

postanowienia
inne

Postanowienie
Postanowienie uzgadniające realizację
oraz określające warunki
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
instalacji przetwarzania odpadów
2021-02-19
śląskie / Bytom (miasto
tworzyw sztucznych – linii do
WOOŚ.4221.8.2020. na prawach powiatu) /
wytwarzania regranulatów tworzyw
JB.2
Bytom
sztucznych (PE/PP/PS)”, planowanego
do realizacji na terenie nieruchomości o
nr ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy
ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu

postanowienia
inne

Postanowienie
Postanowienie uzgadniające realizację
przedsięwzięcia oraz określające
warunki realizacji przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa instalacji przetwarzania
2021-04-13
śląskie / Bytom (miasto
odpadów tworzyw sztucznych – linii do GL.RZŚ.4360.11m.20 na prawach powiatu) /
wytwarzania regranulatów tworzyw
21.AS
Bytom
sztucznych (PE/PP/PS)”, planowanego
do realizacji na terenie nieruchomości o
nr ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy
ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu

pomorskie / słupski /
Główczyce

Uzupełnienie wniosku o wydanie
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2021-11-30

322/2021

inne dokumenty
inne

decyzji o środowiskowych
2020-11-06
uwarunkowaniach
nie dotyczy
Uzupełnienie wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa instalacji
przetwarzania odpadów tworzyw
sztucznych – linii do wytwarzania
regranulatów tworzyw sztucznych
(PE/PP/PS)”, planowanego do
realizacji na terenie nieruchomości o nr
ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy ul.
Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

inne dokumenty
inne

Uzupełnienie wniosku o wydanie
decyzji środowiskowej - merytoryczne
Uzupełnienie merytoryczne do raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko pn. „Rozbudowa instalacji
przetwarzania odpadów tworzyw
2020-12-30
sztucznych – linii do wytwarzania
nie dotyczy
regranulatów tworzyw sztucznych
(PE/PP/PS)”, planowanego do
realizacji na terenie nieruchomości o nr
ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy ul.
Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

324/2021

inne dokumenty
inne

Opinia Sanitarna Opinia sanitarna w
zakresie wymagań higienicznych i
zdrowotnych - warunki realizacji
przedsięwzięcia mogącego zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko
pn. „Rozbudowa instalacji
2021-02-01
przetwarzania odpadów tworzyw
ZNS/523-3-17/21
sztucznych – linii do wytwarzania
regranulatów tworzyw sztucznych
(PE/PP/PS)”, planowanego do
realizacji na terenie nieruchomości o nr
ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy ul.
Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu.

śląskie / Bytom (miasto
na prawach powiatu) /
Bytom

145/2021

decyzje
inne

decyzja
zezwolenie na usunięcie 13 drzew z
terenu Nadleśnictwa w Resku

323/2021

zachodniopomorskie /
OŚiGW.6131.83.202
łobeski / Resko
1
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2021-11-30

196/2021

195/2021

219/2021

218/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

udzielenie zezwolenia na usunięcie
drzew. udzielenie zezwolenia na
zachodniopomorskie /
usuniecie 8 szt. drzew z gatunku jesion OS-II.613.100.2021.K drawski / Kalisz
wyniosły na działce nr 404/3 obręb
J
Pomorski
Biały Zdrój, gmina Kalisz Pomorski

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew.
wniosek o udzielenie zezwolenia na
2021-10-25
usuniecie 8 szt. drzew z gatunku jesion NO.6131.81.2021
wyniosły na działce nr 404/3 obręb
Biały Zdrój, gmina Kalisz Pomorski.

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

decyzja zezwalająca osobom
fizycznym na usunięcie 4 suchych
drzew - wiśnia pospolita o obwodach
pni odpowiednio: 115, 84, 76, 104 cm
2021-11-24
pomorskie / Sopot
oraz wiśnia ptasia o obwodzie pnia 43
KZ.6131.282.2021.M (miasto na prawach
cm - rosnących na terenie posesji przy
C
powiatu) / Sopot
ul. 23 Marca, pod warunkiem
wykonania nasadzeń zamiennych oraz
NIE ZEZWALAJĄCA na usunięcie 7
drzew rosnących na terenie j.w.

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al.
niepodległości 930, na usunięcie 1
2021-11-22
pomorskie / Sopot
drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie KZ.6131.269.2021.M (miasto na prawach
pnia 200 cm- rosnącego na terenie dz. C
powiatu) / Sopot
nr 1/6 KM 30, na skwerze Michała
Urbanka.

zachodniopomorskie /
drawski / Kalisz
Pomorski
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