WAiB.6220. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
ROK 2018
L.p.

Data

Numer
sprawy

Rodzaj inwestycji

Oznaczenie
nieruchomości
( nr dz. ew )

Streszczenie ustaleń
decyzji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

4

5

6

7

data wpływu

1

2

11

10.08.
2018

3

86/2016
Przebudowa układu torowopodane ulicami
19.10.2016 drogowego w ul. Wały gen.
Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła Ii
wraz z budową pasa
tramwajowego – autobusowego
(teren inwestycji obejmuje :al. Św.
Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i
początku Most im. Józefa
Piłsudskiego do ronda
Niepodległości wraz ze
skrzyżowaniem z ulicami:
Czerwona Droga, Kraszewskiego ,
al. 700 –lecia i Mickiewicza wraz
z terenami bezpośrednio
przylegającymi , Wały gen.
Sikorskiego od skrzyżowania z z
al. Jana Pawła II do skrzyżowania
z al. Solidarności , z al.
Solidarności , ul. Chopina od
skrzyżowania z al. Św. Jana Pawła
II do skrzyżowania z al. 500-lecia
wraz z tym skrzyżowaniem

Ustalenie
środowiskowych
uwarunkowań i
określenie
warunków realizacji
przedsięwzięcia

Gmina Miasta
Toruń
ul. Wały gen.
Sikorskiego 8
Toruń

Informacja o
wniesionym
odwołaniu/
zażaleniu/
skardze (poz.w rej.
odwoł/zażal., data i
kto)
8

Informacja o
rozstrzygnięcia
ch
(data i znak
rozstrzygnięcia
)

Pracownik/
m-sce archiwizacji

Uwagi

9

10

11

AG
53/V/2008 t.
II/(6)

Barbara
Różycka
czas- 117 dni

WAiB.6220. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
ROK 2018
L.p.

Data

Numer sprawy

Rodzaj inwestycji

Oznaczenie
nieruchomości
( nr dz. ew )

Streszczenie ustaleń
decyzji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

4

5

6

7

dz.nr 369,
370,371 obr. 63

Brak potrzeby
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia na
środowisko
Brak potrzeby
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia na
środowisko

Wyłączenie jawności
danych *)

data wpływu

1

2

12

23.08.
2018

13

28.08.
2018

3

28/2017
28.09.2017

14/2018
25.04.2018

Zakład produkcji kosmetyków
przy ul. Nieszawskiej 13G-15

Prowadzenie punktu zbierania
odpadów metali żelaznych i
nieżelaznych przy ul. Św. Józefa
74A

dz. nr 7/1 obr. 36

Informacja o
wniesionym
odwołaniu/
zażaleniu/
skardze (poz.w
rej. odwoł/zażal.,
data i kto)
8

Informacja o
rozstrzygnięcia
ch
(data i znak
rozstrzygnięcia
)

Pracownik/
m-sce archiwizacji

Uwagi

9

10

11

AG
166/III/200
8 (1)

Barbara
Różycka
czas-78 dni

Wyłączenie jawności
danych *)

*) wyłączenie jawności danych na podstawie art.5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)
wyłączenia dokonał z up. PMT – Andrzej Osłowski

AG
Św. Józzefa
74A (1)

Agata Bejger
czas- 60 dni

