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1/2014 wniosek o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Farma 

Wiatrowa Wieprz

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Frama Wiatrowa Wieprz - karta 

informacyjnaprzedsięwzięcia
IOŚ.DŚ 6220.1.14

Marcin Reguła oś.Lata Kwiatów 52 A    48-

385 Otmuchów

2/2014 wniosek o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi, wód, 

powietrza, przed hałasem

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia droga 

powiatowa Wadowice-Wieprz 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. budowa chodnika dla 

pieszych  wraz z poprawa  odwodnienia w ciagu drogi  powiatowej nr 1767K wadowice - Wieprz  na 

długości 3,9 km polegajacej na przebudowie  drogi powiatowej"- karta informacyjna przedsiewzięcia

IOŚ.DŚ.6220.2.14

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 

Jarosław Skrabacc Ilkowice  

ul.Partyzantów  42

3/2014 ekofizjografia ekofizografia  Gminy Wieprz ekofizografia Gminy Wieprz

ekofizjografia  gminy Wieprz                                                                                                       - 

elementy oraz stan i ochrona środowiska  przyrodniczego i kulturowego w skali 1:10000             - 

walory przyrodnicze , predyspozycje funkcjonalno-przestrzenne

IOŚ.PP.6220.4.12.14

mgr Wiktor Głowacki                          mgr 

Janusz Komenda                        mgr 

Magdalena Zalasińska

4/2014 opinia ochrona ziemi opinia RDOS w Krakowie
opinia co do konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na srodowisko dla 

przedsiewzięcia  pn.Budowa farmy wiatrowej Wieprz"
OO.4240.1.72.14ASł

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Krakowie

5/2014 opinia opinia do projektu zmiany studium opinia do projektu zmiany studium
opinia do projektu zmiany studium i kierunków zagospdarowania  przestrzennego  gminy Wieprz  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań  sanitarno-higienicznym
PSE/NZ/437/2/739/14

Powiatowy Państwowy Inspektor 

Sanitarny  w Wadowicacj ul. Teatralna 2

6/2014 opinia opinia do projektu zmiany  studium opinia do projektu zmiany studium
opinia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 

gm,iny Wieprz
OO.410.3.5.14MZi

Regionalny Dyrektor  Ochrony 

Środowiska  w Krakowie

7/2014 postanowienie postanowienie 

postanowienie o nałożeniu obowiązki 

przeprowadzenia  oceny oddzialywania na 

środowisko

postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsiewzięcia  pn. Budowa farmy wiatrowej Wieprz
IOŚ.DŚ.6220.1.14. Wójt Gminy Wieprz

8/2014 opinia ochrona ziemi
opinia o konieczności przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania na środowisko

opinia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  

pt.Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą  odwodnienia w ciągu drogi powiatowej  nr 1767K 

Wadowiece -Wieprz

OO.4240.1.65.14BM
Regionalny Dyrektor  Ochrony 

Srodowiskaw Krakowie

9/2014 postanowienie postanowienie 

postanowienie o braku obowiązku 

przeprowadzenia  oceny oddziaływania na 

środowisko

postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą  odwodnienia w ciągu drogi 

powiatowej nr 1767K wadoweice - Wieprz na dł.ok.3,9 km polegajacej na  przebudowie drogi 

powiatowej 

IOŚ.DŚ.6220.2.14 Wójt Gminy Wieprz

10/2014 pismo
ochrona powierzchni ziemi, wód, 

powietrza, przed hałasem

wniosek o odstąpnieniu  od sporzadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla zmiany planu

uzgodnienie zPPIS w Wadowicach nr PSE/NS/437/7/1116/14 o odstapieniu od przeprpowadzenia 

strategicznej ocenyoddzialywania na środowisko.Pismo RDOŚ w Krakowie nr 

OO.410.15.1.2014.MMZi uzgadniające mozliwośc  odstrąpienia od przeprowadzenia  strategicznej 

oceny oddziaływania na srodowisko.

IOŚ PP 6220.1/14 PPIS w Wadowicach RDOŚw Krakowie

11/2014
ochrona powierzchni ziemi 

wód,powietrza

decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsiewziecia remont drogi powiatowej

wniosek  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  

pn. przebudowa drogi  powiatowej  nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice  na terenie gminy Wieprz 

dł.4,7 km (karta informacyjna)

IOŚ.DŚ.6220.4/14 Wojt Gminy Wieprz

sołectwo Nidek

sołectwo Wieprz i Nidek

Obszar, którego dokument 

dotyczy, zgodnie z podziałem 

adminstracyjnym kraju

sołectwo Wieprz

sołectwo Wieprz i Frydrychowice 

gmina Wieprz

sołectwo Frydrychowice i Wieprz

gmina Wieprz

sołectwo Wieprz gmina Wieprz

gmina Wieprz

gmina Wieprz

sołectwo Wieprz

sołectwo Wieprz i Frydrychowice 

gmina Wieprz
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14.01.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 31.01.2014 nie dotyczy

07.02.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 10.02.2014 nie dotyczy

10.02.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 10.02.2014 nie dotyczy

10.03.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 10.03.2014 nie dotyczy

 03.03.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 14.05.2014 nie dotyczy

14.03.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 14.05.2014 nie dotyczy

31.03.2014 Wójt Gminy Wieprz 31.03.2014
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 04.04.2014 nie dotryczy

17.04.2014 Wójt Gminy Wieprz nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 12.05.2014 nie dotyczy

02.05.2014 Wójt Gminy Wieprz 02.05.2014
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 12.05.2014 nie dotyczy

26.08.2014 nie dotyczy nie dotyczy
Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217    pokój 

nr 3 tel. 33 875 5118
nie dotyczy tak 21.08.2014 nie dotyczy

09.09.2014 Wójt Gminy Wieprz nie dotyczy Urzad Gminy Wieprz  34-122 Wieprz 217 nie dotyczy tak 09.09.2014 nie dotyczy


