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System Informacji o Środowisku
Nr karty

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

213/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie 1 szt drzewa terenu
nieruchomości
dz. nr 635 o.17

211/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na
2021-10-12
usunięcie drzewa/krzewu
WOS.6131.171.2021.
25 sztuk drzew z terenu nieruchomości
MB
dz. nr 169/1 o. 14 w Świnoujściu

212/2021

decyzje
inne

Decyzja
Zezwolenie na usunięcie drzew

zachodniopomorskie /
Świnoujście (miasto na
WOS.6131.171.2021.
prawach powiatu) /
MB
Świnoujście

305/2021

zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin

Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 320 w
Głubczycach

2021-11-26
nie dotyczy

210/2021

decyzje
inne

Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 20 sztuk
drzew i 125 m2 krzewów z działki nr
169/1 o.14 w Świnoujściu

zachodniopomorskie /
Świnoujście (miasto na
WOS.6131.170.2021.
prawach powiatu) /
MB
Świnoujście

koncesje, pozwolenia,
zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja
zezwolenie warunkowe na usunięcie 71
drzew gat. lipa drobnolistna (1 szt.)
jesion wyniosły (7 szt.), wierzba krucha
(39szt.), brzoza brodawkowata (1szt.),
opolskie / głubczycki /
olsza czarna (15szt.), czeremcha
KI.6131.190.2021.KC Głubczyce
zwyczajna (6szt.) i wierzba iwa (2 szt.)z
dz. 197 w Bernacicach. Warunek
wykonania nasadzeń zamiennych w
ilości 80 drzew gat. liściastych

304/2021

181/2021

inne dokumenty
inne

zachodniopomorskie /
2021-11-29
Świnoujście (miasto na
WOS.6131.207.2021.
prawach powiatu) /
MW.MS
Świnoujście

Opinia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
nie stwierdzająca potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
2021-11-30
przedsięwzięcia na środowisko
OS.6220.13.2021
dla przedsięwzięcia pn: Budowa
zastawki na rzece Trzebiocha, gmina

zachodniopomorskie /
Świnoujście (miasto na
prawach powiatu) /
Świnoujście

opolskie / głubczycki /
Głubczyce

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)
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Kościerzyna, powiat kościerski,
województwo pomorskie

295/2021

294/2021

180/2021

350/2021

55/2018

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie
Góry-Przedszkola nr 22 w Tarnowskich
2021-10-22
Górach na usuniecie drzew z terenu
OŚR.613.171.2021
działki o nr ewid. 2071/52 (obręb Stare
Tarnowice) .

śląskie / tarnogórski /
Tarnowskie Góry

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie
Góry-Przedszkola nr 22 w Tarnowskich
2021-10-22
Górach na usuniecie drzew z terenu
OŚR.613.171.2021
działki o nr ewid. 2071/52 (obręb Stare
Tarnowice) .

śląskie / tarnogórski /
Tarnowskie Góry

inne dokumenty
inne

Opinia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
nie stwierdzająca potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia pn: Budowa
2021-11-30
zastawki na rzece Strudze,
OS.6220.12.2021
Niedamowo, gmina Kościerzyna i
gmina Liniewo, powiat kościerski,
województwo pomorskie (działki nr 280
i 281, obręb Niedamowo, gmina
Kościerzyna oraz działki nr 180/1 i
180/2, obręb Chrztowo, gmina Liniewo)

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

inne dokumenty
inne

Zmiana Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suchy Las
Zmiana Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego

GPU.7320.1.2017

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

inne dokumenty
inne

Podstawowe opracowanie
ekofizjograficzne dotyczące projektu
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Ekofizjografia

GPU.7320.1.2017

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las
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strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

Opinie RDOŚ do projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suchy Las Opinia RDOŚ

polityki, strategie, plany lub
programy
inne

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Biedrusko – rejon ulic
Kasztanowej, Chludowskiej,
Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców
Konnych – część I
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

348/2021

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej,
GPU.6722.4.2019
Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku
Strzelców Konnych – część I
Prognoza oddziaływania na środowisko

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

347/2021

polityki, strategie, plany lub
programy
inne

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Złotniki – rejon ulicy
Łagiewnickiej Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

189/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z
terenu działki o nr ewid. 161 obręb
Dobieszów

346/2021

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
GPU.6722.5.2018
Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej
Prognoza oddziaływania na środowisko

188/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
2021-11-26
wydania zezwolenia na usunięcie
opolskie / głubczycki /
KI.7021.2.47.2021.K
3 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu
Głubczyce
C
działki o nr ewid. 132/2 obręb Kietlice

54/2018

349/2021

GPU.7320.1.2017

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

GPU.6722.4.2019

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

GPU.6722.5.2018

2021-11-26
opolskie / głubczycki /
KI.7021.2.46.2021.K
Głubczyce
C

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las
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345/2021

polityki, strategie, plany lub
programy
inne

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – teren
zabudowy usługowo-przemysłowej w
rejonie ulic Sprzecznej i Mokrej
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

GPU.6722.2.2020

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Suchy Las – teren zabudowy
GPU.6722.2.2020
usługowo-przemysłowej w rejonie ulic
Sprzecznej i Mokrej
Prognoza oddziaływania na środowisko

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla 2021-04-30
przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja nie dotyczy
do przetwarzania odpadów szklanych”,
planowanego do realizacji na działce
312/2 obręb Piaskowa Góra 7.

dolnośląskie /
wałbrzyski / Wałbrzych

231/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa
instalacji do malowania elementów
2021-11-29
wyposażenia do samochodów na
nie dotyczy
terenie Zakładu produkcyjnego
zlokalizowanego przy ul. Uczniowskiej
w Wałbrzychu” (dz. nr 118, 119, 71/10,
72/8, 47/6, 47/8, obręb nr 10 Poniatów,
dz. nr 9/18, obręb nr 9 Poniatów).

dolnośląskie /
wałbrzyski / Wałbrzych

343/2021

polityki, strategie, plany lub
programy
inne

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic
Nektarowej i Krótkiej
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

344/2021

200/2021

GPU.6722.4.2020
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30/2021

raporty o oddziaływaniu
raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwóch wolnostojących farm
inne
fotowoltaicznych o łącznej mocy do
2MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie działki nr
120/1 obręb Łajsy, gmina Pieniężno”.

2021-11-23
GK.6220.1.9.2021

warmińsko-mazurskie /
braniewski / Pieniężno

wielkopolskie /
poznański / Suchy Las

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina wiejska)

342/2021

prognozy oddziaływania na
środowisko
inne

Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Jelonek – rejon ulic Nektarowej i
GPU.6722.4.2020
Krótkiej
Prognoza oddziaływania na środowisko

59/2021

decyzje
inne

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z dz. nr
OŚRL.613.29.2021
58 w ob. ew. Poćkuny, gm. Sejny.

zgłoszenia
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Zgłoszenie - aktualizacja.
Zgłoszenie aktualizacji danych
instalacji z której emisja nie wymaga
2021-11-25
podlaskie / sejneński /
pozwolenia dla instalacji wytwarzającej OŚRL.6221.11.2021 Krasnopol
pola elektromagnetyczne dz. nr 1 ob.
ew. Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol.

inne dokumenty
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Opinia Sanitarna.
Opinia Sanitarna, w której organ nie
stwierdził potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko
polegającego na: „Budowie zespołu
elektrowni fotowoltaicznych o łącznej
mocy do 3 MW wraz z niezbędną
2021-11-24
wielkopolskie /
infrastrukturą techniczną” na
NS.9011.1.293.2021.
poznański / Buk
nieruchomościach położonych we wsi TŻ
Dobieżyn, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr 432 i 433/1
(obręb Dobieżyn), gmina Buk, powiat
poznański, województwo wielkopolskie,
i odstąpił od określenia zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.

58/2021

112/2021
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110/2021

inne dokumenty
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Opinia.
2021-11-19
wielkopolskie /
Opinia, w której organ nie stwierdził
PO.ZZŚ.4.435.804.20 poznański / Buk
potrzeby przeprowadzenia oceny
21.ML.1
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie zespołu elektrowni
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3
MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” na nieruchomościach
położonych we wsi Dobieżyn,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr 432 i 433/1 (obręb Dobieżyn),
gmina Buk, powiat poznański,
województwo wielkopolskie.
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