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System Informacji o Środowisku
Nr karty

Rodzaj / temat dokumentu

Nazwa / zakres dokumentu

Data / znak sprawy

Lokalizacja

wnioski o wydanie decyzji
inne

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
2010-11-10
nieruchomości Zezwolenie na
OŚ.7661-2/10
prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów z terenu Gminy
Domaszowice

opolskie / namysłowski
/ Domaszowice

1/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego 2010-11-19
na budowie elektrociepłowni na paliwo WSR.7624-1-32/10
formowane na działce nr ew. 154 w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej

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

1/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
2010-11-02
Usunięcie 6 szt. drzew z dz. nr 494/21 i OŚRL.6112-56/10
494/13 położonej w m. Sejny.

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina miejska)

2/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
2010-11-03
Usunięcie 6 szt. drzew z pasa
OŚRL.6112-57/10
drogowego drogi gminnej nr 102211B
położonej w msc. Kielczany, gm Sejny.

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina wiejska)

3/2010

decyzje
inne

Zezwolenie na usunięcie drzew.
2010-11-10
Usunięcie 5 szt. drzew z dz. nr 494/21 i
OŚRL.6112-56/10
494/13 położonych w m. Sejny.

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina miejska)

4/2010

decyzje
inne

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 6 szt. drzew z pasa
2010-11-17
drogowego drogi gminnej nr 102211B OŚRL.6112-57/10
położonej w msc. Kielczany, gm Sejny.

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina wiejska)

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zgody na zmianę
gruntu leśnego na rolny.
2010-11-09
Zmiana gruntu leśnego na rolny o pow.
OŚRL.6112-60/10
0,12 ha w na dz. nr 60 położonej w gm
Sejny.

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina wiejska)

1/2010

5/2010
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6/2010

decyzje
inne

Zgoda na zmianę gruntu leśnego na
2010-11-22
rolny.
OŚRL.6112-60/10
Zmiana gruntu leśnego na rolny o pow.
0,12 ha w na dz. nr 60 położonej w gm
Sejny.

podlaskie / sejneński /
Sejny (gmina wiejska)

7/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Usunięcie 3 szt. drzew z dz. nr 34/7
położonej w msc. Karolin, gm. Giby.

2010-11-05
OŚRL.6112-58/10

podlaskie / sejneński /
Giby

8/2010

decyzje
inne

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 3 szt. drzew z dz. nr 34/7
położonych w msc. Karolin, gm. Giby.

2010-11-23
OŚRL.6112-58/10

podlaskie / sejneński /
Giby

9/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Usunięcie 10 szt. drzew z dz. nr 277/1
położonej w msc. Krasne, gm. Giby.

2010-11-10
OŚRL.6112-59/10

podlaskie / sejneński /
Giby

10/2010

decyzje
inne

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 10 szt. drzew z dz. nr 277/1
położonych w msc. Krasne, gm. Giby.

2010-11-23
OŚRL.6112-59/10

podlaskie / sejneński /
Giby

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Domaszowice.

2010-11-10
DH/521/10

opolskie / namysłowski
/ Domaszowice

decyzje
inne

Decyzja
Zezwolenie na prowadzenie
działalności polegającej na odbiorze
odpadów komunalnych od właścicieli,
zarządców i użytkowników
nieruchomości na obszarze Gminy
Domaszowice.

OŚ.7661-2/10

opolskie / namysłowski
/ Domaszowice

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego
2010-02-18
na rozbudowie istniejącej stacji
WSR.7624-1-6/10
vazowej ERA nr 42223 przy ul.
Słowiańskiej 14, na działce nr 1577/8,
obręb 4 w Gorzowie Wlkp.

2/2010

3/2010

7/2010

lubuskie / Gorzów
Wielkopolski (miasto na
prawach powiatu) /
Gorzów Wielkopolski
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8/2010

1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

decyzje
inne

Decyzja odmawiająca wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy odmowy wydania Polskiej
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na
WSR.7624-1-6/10
rozbudowie istniejącej stacji bazowej
telefonii komórkowej ERA nr 42223, na
działce nr 1577/8, obręb 4 - Staszica
przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie
Wlkp.

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

decyzje
inne

Decyzja umarzająca postępowanie w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w
Bieganowie dz. nr 101/16; 110 Obręb
Bieganowo wraz z odprowadzeniem
wód opadowych.

wielkopolskie /
wrzesiński /
Kołaczkowo

decyzje
inne

Decyzja umarzająca postępowanie w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w
7624/10/2010
Bieganowie dz. nr 108/1; 109/2; 109/12
Obręb Bieganowo wraz z
odprowadzeniem wód opadowych.

wielkopolskie /
wrzesiński /
Kołaczkowo

decyzje
inne

Decyzja umarzająca postępowanie w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w
Gorazdowie dz. nr 151, 213 Obręb
Gorazdowo wraz z odwodnieniem.

wielkopolskie /
wrzesiński /
Kołaczkowo

decyzje

Decyzja umarzająca postępowanie w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa drogi gminnej w Grabowie

7624/9/2010

7624/11/2010

wielkopolskie /
wrzesiński /
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inne

1/2010

13/2010

Królewskim wraz z rowami
7624/12/2010
oprowadzającymi dz. nr 139 ark. 1; dz.
nr 99/2 ark. 2 Obręb Grabowo
Królewskie.

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Podział działki

decyzje
inne

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia
&quot;Gorzów - Borek - Ciecierzyce modernizacja lewostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Warty w km
wału 54+025 gm. Deszczno, gm.
Santok, m. Gorzów Wlkp.&quot;
polegającego na przebudowie wału
celem przywrócenia rzędnych
eksploatacyjnych korony wału oraz
uszczelnienia skarpy i stopy skarpy
odwodnej lewostronnego wału rz.
Warty, realizowanego na terenie:
WSR.7624-1-17/10
- miasta Gorzowa Wlkp. na działkach
nr ewid. 1505, 1503/1, 401 obrębu 10
Zamoście, działkach nr ewid.. 2, 4, 5/2,
6, 7, 40, 41, obrębu 11-Zakanale,
działkach nr ewid. 32/1, 32/2, 32/3,
50/2, 422/3, 423/1, 423/2, 423/3, 426,
427, obrębu 12-Siedlice,
- gminy Deszczno na działce nr ewid.
240, obrębu 6-Ciecierzyce
- gminy Santok na działce nr ewid. 406,
obrębu 5-Czechów,
którego inwestorem jest Lubuski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie
Wlkp.

2010-11-24
nie dotyczy

Kołaczkowo

podlaskie / białostocki /
Gródek

lubuskie / Gorzów
Wielkopolski (miasto na
prawach powiatu) /
Gorzów Wielkopolski
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30/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

wniosek &quot;Rec-Pol&quot; Sp. z
o.o. wniosek o zmianę decyzji zezwolenia na prowadzenie odzysku
odpadów w Płocku przy ul. Kolejowej
2a

2010-10-26
nie dotyczy

mazowieckie / Płock
(miasto na prawach
powiatu) / Płock

decyzje
inne

Decyzja dla &quot;REC-POL&quot; Sp.
z o.o.
Zmiana decyzji znak: WGK.II.7662/9/10
2010-11-12
z dnia 6.05.2010 - zezwolenia dla
WGK.II.7662/32/10
&quot;REC-POL&quot; Sp. z o.o. na
prowadzenie odzysku odpadów w
Płocku przy ul. Kolejowej 2a

mazowieckie / Płock
(miasto na prawach
powiatu) / Płock

32/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

Wniosek Powszechnej Kasy
Osczędności Banku Polskiego S.A.
Wniosek w sprawie zatwierdzenia
programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi

mazowieckie / Płock
(miasto na prawach
powiatu) / Płock

33/2010

decyzje
inne

Decyzja dla Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A.
2010-11-19
Decyzja zatwierdzająca program
WGK.II.7660/94/10
gospodarki odpadami niebezpiecznymi

mazowieckie / Płock
(miasto na prawach
powiatu) / Płock

1/2010

wnioski o wydanie decyzji
inne

wniosek o zmianę zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów
odpady

wielkopolskie /
leszczyński /

31/2010

2010-11-02
nie dotyczy

2010-11-19
nie dotyczy

decyzja zatwierdzająca projekt
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11/2010

decyzje
inne

budowlany i udzielająca pozwolenia na AB-7351-164/2010
budowę
Farma wiatrowa Bosse (kat.obiektu
VIII) składająca się z: 10 turbin
wiatrowych GE 2.5 XL, o wysokości
wieży elektrowni 100m, średnicy
śmigieł wirnika 100m, całkowitej
wysokości elektrowni 150m, o mocy
energetycznej pojedynczej elektrowni
2,5MW i całkowitej mocy zespołu
elektrowni 25 MW wraz z
fundamentami o pow.zab. 530,7m2
każdy zlokalizowanych w obrębach:
Bosse działka ozn. nr geod.: 14/1, 17/1;
Krejwińce działka ozn. nr geod.: 18/1,
37/1, 51/4; Marynowo działka ozn. nr
geod.: 115/1; Posejanka działka ozn. nr
geod.: 222/1, 236/1; Posejny działka
ozn. nr geod.: 90/7; Świackie działka
ozn. nr geod.: 55/1; dróg dojazdowych i
placów montażowych przeznaczonych
do rozbiórki po zakończeniu prac
montażowych zlokalizowanych w
obrębach: Bosse działka ozn. nr geod.:
4, 13, 14/1, 17/1, 17/4, 24, 72, 74, 161,
162, 164, 166, 167, 169;
Grudziewszczyzna działka ozn. nr
geod.: 4, 120, 139, 140, 141; Krejwińce
działka ozn. nr geod.: 3/2, 4/2, 13/2,
18/1, 18/3, 18/4, 18/6, 36, 37/1, 37/2,
44, 45/2, 49/1, 49/2, 51/4, 51/5, 196/8,
199/2, 201, 216; Marynowo działka
ozn. nr geod.: 80, 115/1, 115/2, 118,
122; Olszanka działka ozn. nr geod.:
14/7, 45; Posejanka działka ozn. nr
geod.: 222/1, 222/2, 234, 236/1, 236/2,
243, 244/1, 246/1, 246/2, 247, 255;
Posejny działka ozn. nr geod.: 72/3,
90/7, 90/8, 182/1, 254; Świackie
działka ozn. nr geod.: 55/1, 55/2, 57,
58, 76, 81, 82, 89, 90, 102, 104, 105,
gm. Sejny; Sejny działka ozn. nr geod.:
483/5, 483/10, 483/12, 483/15, 483/19,
494/112, 494/119; przepustów
drogowych zlokalizowanych w
obrębach: Krejwińce działka ozn. nr
geod.: 13/2, 196/8; Marynowo działka
ozn. nr geod.: 118, 122; Olszanka
działka ozn. nr geod.: 14/7, 45;
Posejanka działka ozn. nr geod.: 234,
236/1, 236/2, 246/1, 246/2, 247;
Posejny działka ozn. nr geod.: 90/7,
90/8; Świackie działka ozn. nr geod.:
58, 102, 105.

podlaskie / sejneński /
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31/2010

33/2010

inne wnioski
inne

wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie informacji o
gospodarowaniu azbestem na terenie
gminy

2010-06-02
762/38/10

wielkopolskie /
szamotulski / Ostroróg

inne wnioski
inne

wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie prowadzonych
prac remontowych przy posadzkach

2010-06-09
762/42/10

wielkopolskie /
szamotulski / Ostroróg
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