1.

Numer karty / rok

2.

Rodzaj dokumentu

3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
7. Znak sprawy
8. Dokument wytworzył
9. Data dokumentu
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
6.

12. Miejsce przechowywania dokumentu
13.
14.
15.
16.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

06a/2012
opinia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
inny
Przebudowa – remont (wymiana) istniejącego słupa nr 20
linii 110kV relacji Halemba-Łaziska zlokalizowanego na
działce 1.11 celem dostosowania przedmiotowej linii
napowietrznej do pracy w zakładanej temperaturze +80OC
Postanowienie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach iż wyraża opinię o braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia
Mikołów
BGO.6220.22.2012.AO
nie dotyczy
26.11.2012 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190
Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu
nie dotyczy
tak
5/2012 (wniosek)
29-11-2012

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18. Uwagi

nie dotyczy

1.

Numer karty / rok

2.

Rodzaj dokumentu

3.

Temat dokumentu

06b/2012
opinia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
inny

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
7. Znak sprawy
8. Dokument wytworzył
9. Data dokumentu
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
6.

12. Miejsce przechowywania dokumentu
13.
14.
15.
16.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Przebudowa – remont (wymiana) istniejącego słupa nr 20
linii 110kV relacji Halemba-Łaziska zlokalizowanego na
działce 1.11 celem dostosowania przedmiotowej linii
napowietrznej do pracy w zakładanej temperaturze +80OC
Postanowienie Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach iż wyraża opinię o braku
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
Mikołów
BGO.6220.22.2012.AO
nie dotyczy
19.11.2012 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190
Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu
nie dotyczy
tak
5/2012 (wniosek) – formularz A;
23-11-2012

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy
z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18. Uwagi

nie dotyczy

1.
2.
3.

Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
6.
administracyjnym kraju
7. Znak sprawy
8. Dokument wytworzył
9. Data dokumentu
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak / nie
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

06e/2012
postanowienie Burmistrza Mikołowa
inny
Przebudowa – remont (wymiana) istniejącego słupa nr 20
linii 110kV relacji Halemba-Łaziska zlokalizowanego na
działce 1.11 celem dostosowania przedmiotowej linii
napowietrznej do pracy w zakładanej temperaturze +80OC
Nie istnieje konieczność przeprowadzenia OOŚ dla
planowanego przedsięwzięcia
Mikołów
BGO.6220.22.2012.AO
Burmistrz Mikołowa
29-11-2012
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190
Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu
nie dotyczy
od postanowienia nie przysługuje stronie odwołanie do SKO w
Katowicach
4/2012 (wniosek)
29-11-2012

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy
z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18. Uwagi

nie dotyczy

1.

Numer karty / rok

2.

Rodzaj dokumentu

3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu

06f/2012
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia nr5/2012
inny
Przebudowa – remont (wymiana) istniejącego słupa nr 20
linii 110kV relacji Halemba-Łaziska zlokalizowanego na
działce 1.11 celem dostosowania przedmiotowej linii
napowietrznej do pracy w zakładanej temperaturze +80OC
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia nr 5/2012
Mikołów
BGO.6220.22.2012.AO
Burmistrz Mikołowa
12 grudnia 2012 r.

10. Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11. Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12. Miejsce przechowywania dokumentu

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190
Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

14. Czy dokument jest ostateczny tak / nie

od decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w
Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia

15. Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/2012 (wniosek)

16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12 grudnia 2012 r.

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy
z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18. Uwagi

nie dotyczy

