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System Informacji o Środowisku
Nr karty

184/2021

99/2021

98/2021

97/2021

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja Starosty Głubczyckiego dot.
wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. żywotnik zachodni z
OŚ.613.57.1.2021
terenu działki o nr ewid. 72/1 obręb
Pietrowice

opolskie / głubczycki /
Głubczyce

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie dotyczące zamiaru
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
2021-11-10
niezwiązane z prowadzeniem
nie dotyczy
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid. 1084/8
na ul. Szamoty 43a 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
2021-10-29
niezwiązane z prowadzeniem
nie dotyczy
działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce o Nr ewid. 1039/1
na ul. Pogodnej 21w 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. 1130
na Nowinach 15 w Węgrowie.

mazowieckie /
węgrowski / Węgrów

2021-10-19
nie dotyczy

Wniosek o wydanie zezwolenia na
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122/2021

121/2021

120/2021

81/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w
miejscowości Wieruszew, gmina
Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb
rosnącego na działce o nr
geodezyjnym 161/30, obręb
Wieruszew, miejscowość Wieruszew ,
gmina Kazimierz Biskupi

2021-11-23
wielkopolskie / koniński
OŚR.6131.1.54.2021 / Kazimierz Biskupi

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie 8 szt. drzew rosnących w
miejscowości Dobrosołowo, gmina
Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na
2021-11-22
wielkopolskie / koniński
usunięcie 8 szt. drzew gatunku wierzba
OŚR.6131.1.53.2021 / Kazimierz Biskupi
krucha - 3 szt. i olsza czarna - 5 szt.,
rosnących w miejscowości
Dobrosołowo na działce o nr
geodezyjnym 103, obręb Dobrosołowo,
gmina Kazimierz Biskupi

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie 70 szt.. drzew rosnących w
miejscowości Wieruszew, gmina
Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na
2021-11-19
wielkopolskie / koniński
usunięcie 70 szt. drzew gat. brzoza
OŚR.6131.1.52.2021 / Kazimierz Biskupi
brodawkowata - 59 szt., buk pospolity 11 szt. rosnących na działce o nr
geodezyjnym 116/3 i 117/3, obręb
geodezyjny Wieruszew, gmina
Kazimierz Biskupi

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

zezwolenie na usunięcie drzew i
krzewów na usunięcie drzew i krzewów
z dz. nr ew. 60, 61, 63 i 67/3, obręb
0016 z opłatą 16305,00 zł za usunięcie 2021-11-22
drzew i krzewów oraz odroczeniem
nie dotyczy
opłaty na okres 3 lat pod warunkiem
nowych nasadzeń
jw

mazowieckie /
warszawski zachodni /
Błonie
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153/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
2021-10-01
środowiskowych uwarunkowaniach dla nie dotyczy
przedsięwzięcia pn.:
&quot;Przebudowa istniejącego pieca
do wypalania wyrobów węglowych
zlokalizowanego na terenie TOKAI
COBEX Polska SP. z o.o., Zakład w
Nowym Sączu&quot;

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

inne dokumenty
inne

Obwieszczenie o wszczęcie
postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i
OS.6220.15.2021
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214
na odcinku Kościerzyna - Nowa
Kiszewa (od km 84+424 do km
95+000)

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

183/2021

decyzje
inne

Decyzja o umorzeniu postępowania w
sprawia wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
2021-11-17
„Przebudowa istniejącego pieca do
WSR.6220.43.2021.
wypalania wyrobów węglowych
MK
zlokalizowanego na terenie TOKAI
COBEX Polska Sp. z o.o., Zakład w
Nowym Sączu” (na wniosek
prowadzącego instalację)

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

80/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wniosek o wydanie zezwolenia na
mazowieckie /
usunięcie drzew i krzewów z dz. nr ew.
WRK-RR.6131.182.2 warszawski zachodni /
60, 61, 63 i 67/3, obręb 0016
021
Błonie
jw.

79/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

decyzja
zezwalająca na usunięcie drzew z dz nr 2021-11-22
ew 163/1, 163/2 i 163/4, obręb 0027
OŚ.613.121.2021
oraz dz nr ew 15/1, obręb 0023

175/2021

78/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew z dz nr ew 163/2,
163/1, 163/4 i 5/2, obręb 0027 i dz nr
ew 15/1, obręb 0023

mazowieckie /
warszawski zachodni /
Błonie

mazowieckie /
WRK-RR.6131.158.2 warszawski zachodni /
021
Błonie
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jw.

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
z dz. nr 102, obręb Puc

170/2021

decyzje
inne

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
małopolskie / Nowy
pn.:
Sącz (miasto na
&quot;Przebudowa koryta potoku
WSR.6220.38.2021.K
prawach powiatu) /
Elektrodowy w km 0+843,00 T
Nowy Sącz
0+979,00 potoku wraz z budową muru
oporowego i placu utwardzonego&quot;

479/2021

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie zmiany
Zgłoszenie o zmianie danych w
zakresie parametrów instalacji RTCN
Olsztyn/Pieczewo

inne wnioski
inne

Wniosek o ustalenie zakresu raportu
Wniosek o ustalenie zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia
polegającego na powiększeniu
2021-10-05
istniejącej stacji demontażu pojazdów WGK-II.6220.1.8.202
wycofanych z eksploatacji
1
zlokalizowanej na działkach o
numerach ewidencyjnych 39/9 i 39/10 o
działkę o numerze ewidencyjnym 39/8.

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
2021-08-02
&quot;Przebudowa koryta potoku
nie dotyczy
Elektrodowy w km 0+843,00 0+979,00 potoku wraz z budową muru
oporowego i placu utwardzonego&quot;

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

zgłoszenia
inne

zgłoszenie zmiany
Zgłoszenie o zmianie danych w
zakresie wielkości i rodzaju emisji dla
instalacji radiokomunikacyjnej 34022
(44022N!) Olsztyn, przy ul. Sokola 6a

174/2021

316/2021

154/2021

478/2021

2021-11-19
OS.6131.272.2021

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

warmińsko-mazurskie /
2021-11-23
Olsztyn (miasto na
SD.6222.48.2021.ND prawach powiatu) /
Olsztyn

warmińsko-mazurskie /
2021-11-04
Olsztyn (miasto na
SD.6222.46.2021.ND prawach powiatu) /
Olsztyn
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477/2021

182/2021

181/2021

180/2021

111/2021

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie zmiany
Zgłoszenie o zmianie danych w
zakresie wielkości i rodzaju emisji dla
instalacji radiokomunikacyjnej nr
34002(N!44004) ul. 1 Maja 13

2021-11-03
warmińsko-mazurskie /
SD.6222.45.2021.ND Olsztyn (miasto na
prawach powiatu) /
Olsztyn

zgłoszenia
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Zgłoszenie zmiany danych instalacji
wytwarzającej pole
elektromagnetyczne
- stacja bazowa telefonii komórkowej
NWS2016 C przy ul. Brzeziny 14 w
Nowym Sączu.

2021-11-17
nie dotyczy

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

zgłoszenia
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Zgłoszenie zmiany danych instalacji
wytwarzającej pole
elektromagnetyczne
- stacja bazowa telefonii komórkowej
NWS2902 A przy ul. Wiśniowieckiego
56 w Nowym Sączu.

2021-11-17
nie dotyczy

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

zgłoszenia
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Zgłoszenie zmiany danych instalacji
wytwarzającej pole
elektromagnetyczne
2021-11-17
- stacja bazowa telefonii komórkowej
nie dotyczy
NWS2901 A przy ul. Węgierskiej 188 w
Nowym Sączu.

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

wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: 1) wykonaniu
urządzenia wodnego: studni głębinowej
nr 1 wykonanej z wykorzystaniem
otworu hydrogeologicznego,
odwierconego na nieruchomości
położonej we wsi Szewce, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 432
2021-11-22
(obręb Szewce), na terenie pól
nie dotyczy
uprawianych przez Wnioskodawcę,
ujmującego wody podziemne z
utworów czwartorzędowych, o
głębokości ostatecznej 55,0 m oraz; 2)
gospodarowaniu wodą w rolnictwie

wielkopolskie /
poznański / Buk
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polegające na melioracji gruntów na
obszarze 40,80 ha, położonych we wsi
Szewce, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr 103, 106/2, 107,
356, 357, 432, 385, 382 i 359 (obręb
Szewce), gmina Buk, powiat
poznański.

108/2021

109/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

inne dokumenty
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Wniosek o wydanie decyzji.
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: „Budowie zespołu
elektrowni fotowoltaicznych o łącznej
2021-10-27
mocy do 3 MW wraz z niezbędną
wielkopolskie /
P/SON/P/pvbu1/JM/4
infrastrukturą techniczną” na
poznański / Buk
11/21
nieruchomościach położonych we wsi
Dobieżyn, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr 432 i 433/1
(obręb Dobieżyn), gmina Buk, powiat
poznański, województwo wielkopolskie.

Opinia.
Opinia Sanitarna, w której organ
wyraził opinię o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie zespołu elektrowni
2021-11-18
wielkopolskie /
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3
DN-NS.9011.1522.20
poznański / Buk
MW wraz z niezbędną infrastrukturą
21
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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110/2021

inne dokumenty
ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził
potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie zespołu elektrowni
2021-11-19
wielkopolskie /
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3
PO.ZZŚ.4.435.804.20
poznański / Buk
MW wraz z niezbędną infrastrukturą
21.ML.1
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.

476/2021

zgłoszenia
inne

Zgłoszenie
Zgłoszenie instalacji - silniki napędu
pomp pożarowych oraz ich zbiorniki
paliwa.

warmińsko-mazurskie /
2021-11-17
Olsztyn (miasto na
SD.6222.49.2021.ND prawach powiatu) /
Olsztyn

144/2021

decyzje
inne

decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew z
terenu ul. 1 Maja w Resku

zachodniopomorskie /
OŚiGW.6131.88.202
łobeski / Resko
1
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