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System Informacji o Środowisku
Nr karty

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

52/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

decyzja zezwalająca
firmie Kameralnie Sp. z o.o. ul.
Hutnicza 3 w Gdyni, na usunięcie 37
pomorskie / Sopot
2021-06-01
szt. drzew rosnących na terenie posesji
(miasto na prawach
KZ.6131.40.2021.MC
przy ul. Bitwy pod Płowcami 26, pod
powiatu) / Sopot
warunkiem wykonania nasadzeń
zamiennych

154/2021

zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin

Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 1092 w
Głubczycach

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew
2021-06-01
Dotyczy usunięcia 6 sztuk drzew z
WSR-III.6131.1.64.20
działek nr ew.: 2198/4, 2289/2, 2191/3
21
położonych przy ul. Wróblewskiego,
Kosciuszki w Gorzowie Wlkp.

lubuskie / Gorzów
Wielkopolski (miasto na
prawach powiatu) /
Gorzów Wielkopolski

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wniosek o wydanie zezwolenia na
wycinkę drzew
2021-06-01
wniosek o wydanie zezwolenia na
nie dotyczy
wycinkę drzewa szt,1 z działki nr 116/1
w miejscowości Zielona, gmina Drwinia

małopolskie / bocheński
/ Drwinia

inne dokumenty
inne

Zawiadomienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy dotyczące przedłużenia
terminu.
Zawiadomienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
2021-06-01
Bydgoszczy dotyczące przedłużenia
WGK-II.6220.1.3.202
terminu w sprawie uzupełnienia braków
1
w raporcie o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie kwatery
KW-2 składowiska odpadów inne niż
niebezpieczne i obojętne przy ul.
Bagiennej w Inowrocławiu.

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)

155/2021

57/2021

89/2021

2021-06-01
nie dotyczy

opolskie / głubczycki /
Głubczyce
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86/2021

26/2021

75/2021

12/2021

9/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

decyzja usunięcia 2 szt. drzew
decyzja na usunięcie 2 szt. drzew
znajdujących się na działce nr.112/64
obręb Siemczyno, gmina Czaplinek

2021-06-01
zachodniopomorskie /
OS-II.613.37.2021.KJ drawski / Czaplinek

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na
2021-06-01
wykonanie przebudowy, pielęgnacji i
nie dotyczy
ochrony lasu drzewostanu na dz. 189 w
m. Ziemin gm. Wielichowo

wielkopolskie / grodziski
/ Wielichowo

strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
inne

uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko
dotyczących sporządzenia
2021-06-01
miejscowego planu zagospodarowania N.NZ-42-1-25-1/21
przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Juliusza Trzcińskiego, Marulewskiej i
Niezapominajki

kujawsko-pomorskie /
inowrocławski /
Inowrocław (gmina
miejska)

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza

wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej budowa zespołu hal
produkcyjno - magazynowo usługowych wraz
2021-06-01
wielkopolskie /
z infrastrukturą oraz zapleczami
WB1-OSR.6220.27.2
poznański / Kórnik
socjalno - biurowymi projektowanego
021
na terenie obejmującym działki nr 24 i
25, obręb Robakowo, gm. Kórnik, pow.
poznański, woj. wielkopolskie.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
„Modyfikacja linii technologicznej i
infrastruktury zakładu produkcyjnego
wraz rozbudową parku maszynowego
w ramach inwestycji firmy CERRAD
Sp. z o.o., na działkach nr ewid.
162/61, 162/62, 162/46 w
Starachowicach obr. 01”

2021-06-01
UP.6220.7.2021.NR

świętokrzyskie /
starachowicki /
Starachowice
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80/2021

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
2021-06-02
opolskie / głubczycki /
wydania zezwolenia na usunięcie
KI.7021.2.15.2021.K Głubczyce
1 szt. drzew gat. żywotnik zachodni z
C
terenu działki o nr ewid. 618 obręb
Lisięcice oraz 1 szt. drzewa gat. świerk
pospolity z terenu działki o nr ewid. 75
obręb Biernatów

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew gat. wiąz szypułkowy z
terenu działki o nr ewid. 252 obręb
Zawiszyce oraz 4 szt. drzew gat. wiąz
szypułkowy z terenu działki o nr ewid.
259/2 obręb Zawiszyce

2021-06-02
opolskie / głubczycki /
KI.7021.2.16.2021.K
Głubczyce
C

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek Burmistrza Głubczyc dot.
wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z
terenu działki o nr ewid. 18/111 obręb
Lwowiany

2021-06-02
opolskie / głubczycki /
KI.7021.2.17.2021.K
Głubczyce
C

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na
2021-06-02
usunięcie drzew rosnących na terenie OS.6131.103.2021
przy ul. Dożynkowej, dz. nr 1, 2 ark. m.
80 w Lesznie.

149/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

WNIOSEK O POZWOLENIE NA
BUDOWĘ.
2021-06-02
śląskie / tarnogórski /
BUDOWA ZAKŁADU DEMONTAŻU
BA.6740.9.120.2021 Radzionków
POJAZDÓW Z PUNKTEM ZBIERANIA
ODPADÓW.

223/2021

inne wnioski
ochrona powietrza

Wniosek
2021-06-02
w sprawie wydania postanowienia o
SD.6131.1.63.2021.M
braku sprzeciwu na usunięcie 15 szt
B
drzew przy ul. Chłopskiej 1 w Olsztynie.

81/2021

82/2021

138/2021

wielkopolskie / Leszno
(miasto na prawach
powiatu) / Leszno

warmińsko-mazurskie /
Olsztyn (miasto na
prawach powiatu) /
Olsztyn

Opinia
Opinia w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla
2021-06-02
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28/2021

inne dokumenty
inne

przedsięwzięcia polegającego na
NNZ.9022.25.94.202 kujawsko-pomorskie /
budowie wolnostojącej farmy
1
żniński / Rogowo
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
Skórkach na dz. nr 144.

inne dokumenty
inne

Opinia Opinia co do konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i
ewentualnego zakresu raportu dla
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa
2021-06-02
kujawsko-pomorskie /
wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o
PO.ZZŚ.4.435.395.1.
żniński / Rogowo
mocy do 3MW wraz z towarzyszącą
2021.MDB
infrastrukturą na działce nr 144 w
Skórkach, gmina Rogowo&quot;,
powiat żniński, woj.
kujawsko-pomorskie

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów
2021-06-02
mazowieckie / Płock
dotyczy usunięcia drzew rosnących na WKŚ-I-ZZ.6131.167.2 (miasto na prawach
działce o nr ewid.117/12 przy ul.
021.EN
powiatu) / Płock
Kutnowskiej w związku z inwestycją

87/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
(wraz z KIP)
dla przedsięwzięcia pn: Budowie
2021-06-02
instalacji fotowoltaicznej wraz z
OS.6220.6.2021
infrastrukturą towarzyszącą o mocy do
35 MW, zlokalizowanej w obrębach
Nowy Podleś, Wielki Klincz w gminie
Kościerzyna

236/2021

inne wnioski
inne

Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o
braku sprzeciwu na usunięcia drzew
przy ul. Żurawiej w Olsztynie.

29/2021

188/2021

239/2021

zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin

pomorskie / kościerski /
Kościerzyna (gmina
wiejska)

warmińsko-mazurskie /
2021-06-02
Olsztyn (miasto na
SD.61311.1.65.2021.
prawach powiatu) /
MB
Olsztyn

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu
nieruchomości o nr ewidencyjnym
2021-06-02
śląskie / pszczyński /
2344/137 położonej w Piasek przy ulicy OŚ.6131.1.228.2021 Pszczyna
Sucharskiego drzew: -świerk pospolity
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(43).

zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w 2021-06-02
ilości 3 szt.rosnących na działce nr 275 nie dotyczy
w m.Sielec

świętokrzyskie / buski /
Wiślica

29/2021

decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa
2021-06-02
klon jesionolistny rosnący na terenie
WOŚ.6131.92.2021
Przedszkola nr 14 os. Jagiellońskie 33
w Gnieźnie.

wielkopolskie /
gnieźnieński / Gniezno
(gmina miejska)

20/2021

zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
szt. 6 z terenu działki o numerze
ewidencyjnym 743/10 obręb Ciernie 4
w Świebodzicach

wnioski o wydanie decyzji
inne

wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na 2021-06-02
pomorskie / Słupsk
środowisko
GKiOŚ-ROŚ-III.6220. (miasto na prawach
polegającego na „Przebudowie sieci
21.2021
powiatu) / Słupsk
ciepłowniczej przy ul. Słonecznej,
Poznańskiej oraz Witkacego w
Słupsku”

108/2021

135/2021

136/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

2021-06-02
dolnośląskie / świdnicki
GNZ.6131.24.2021.M
/ Świebodzice
Z

wniosek o zmianę pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji MILAREX
Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Braci
Staniuków 36 w Słupsku
wniosek z dnia 01.06.2021 roku (z datą
wpływu do tut. Urzędu: 02.06.2021
roku) złożony przez MILAREX Sp. z
o.o. (z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Braci
Staniuków 36) o wydanie zmiany
2021-06-02
pozwolenia zintegrowanego na
nie dotyczy
prowadzenie instalacji do obróbki i
przetwórstwa produktów spożywczych
z nieprzetworzonych surowców
pochodzenia zwierzęcego innych niż
wyłącznie mleko o zdolności
produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów
gotowych na dobę, zlokalizowanej

pomorskie / Słupsk
(miasto na prawach
powiatu) / Słupsk
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na terenie zakładu Spółki przy ul.
Braci Staniuków 36 w Słupsku

138/2021

59/2021

101/2021

wnioski o wydanie decyzji
inne

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O
ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH DLA
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO
POTENCJALNIE ZNACZĄCO
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1
MW NA DZIAŁCE NR 49 OBRĘB 2 W
SŁUPSKU

wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza

wniosek o wycinkę drzewa wniosek na
wycinkę drzewa z gatunku wierzba
2021-06-02
płacząca z działki nr 7311/21 w
nie dotyczy
miejscowości Bochnia, gmina miasta
Bochnia

wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin

wniosek o udzielenie zezwolenia na
usuniecie 1 szt. drzewa
wniosek o udzielenie zezwolenia na
usuniecie 1 szt. drzewa znajdującego
się na działce nr.259 obręb Rzepowo,
gmina Czaplinek

2021-06-02
nie dotyczy

pomorskie / Słupsk
(miasto na prawach
powiatu) / Słupsk

małopolskie / bocheński
/

2021-06-02
zachodniopomorskie /
GKO.6131.1.12.2021 drawski / Czaplinek
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