
REJESTR WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 

Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

2008 rok 

1.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie warsztatu                   
z częścią socjalną i biurową w 
Wyszkowie 

GKiM/7625/1/08 24.01.2008r. Zenona Sztych 
ul. Pułtuska 4 
07-200 Wyszków 
 
 
 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

2.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na modernizacji drogi 
gminnej w Lucynowie i Lucynowie 
DuŜym, gmina Wyszków  
 

GKiM/7625/2/08 31.01.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

3.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie 
nawierzchni ulicy Szkolnej w 
Leszczydole Nowinach 

GKiM/7625/3/08 31.01.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

4.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie 
nawierzchni drogi Nr 152 we wsi 
Ślubów 

GKiM/7625/4/08 10.03.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

5.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno – tłocznej we 
wsiach: Lucynów, Lucynów DuŜy, 

GKiM/7625/5/08 25.03.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 



Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

Tumanek z odprowadzeniem ścieków do 
pompowni głównej w Rybienku oraz 
przebudowie przewodu wodociągowego 
z ulicy Dolnej w Lucynowie 

6.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na projektowaniu, 
budowie, sprzedaŜy oraz usługi w 
zakresie automatyki przemysłowej w 
Wyszkowie 

GKiM/7625/6/08 16.04.2008r. TECHNIKO Zbigniew 
Kowalik ul. KEN 2 07-200 
Wyszków 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

7.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie zakładu 
betoniarskiego w miejscowości Tulewo 

GKiM/7625/7/08 25.04.2008r. dane w aktach sprawy 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

8.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie stacji 
demontaŜu pojazdów i zakładu 
przetwarzania sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w Wyszkowie 

GKiM/7625/8/08 10.06.2008r. „TADEX” SKUP-OBRÓT-
PRZETWÓRSTWO 
ZŁOMU STALOWEGO ul. 
Stolarska 6 
07-200 Wyszków 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

Wniosek 
uzupełniono w dniu 
25.06.08r. 

9.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie oczka wodnego 
o powierzchni 150 m2 w miejscowości 
Kamieńczyk 

GKiM/7625/9/08 30.06.2008r. Dane w aktach sprawy 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

10.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie instalacji do 
konfekcjonowania i mieszania 

GKiM/7625/10/08 07.07.2008r. WARMIL Sp.zo.o .                      
ul. Aleja Stanów 
Zjednoczonych 53  
lok. 319 
04-028 Warszawa 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 



Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

rozpuszczalników w hali przemysłowej, 
na działce nr 3002/35 w miejscowości 
Wyszków 

11.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia   
polegającego na budowie ulicy śytniej              
w Wyszkowie i Olszance 

GKiM/7625/11/08 22.07.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

12.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie drogi 
gminnej – ul. Centralnej we wsi Łosinno 

GKiM/7625/12/08 22.07.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

13.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w 
miejscowościach Olszanka i Sitno,  
gmina Wyszków  

GKiM/7625/13/08 22.07.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

14.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie Stacji 
Wodociągowej w Wyszkowie 

GKiM/7625/14/08 01.09.2008r. PWiK Sp. zo.o. 
ul.Komunalna 1 
07-200 Wyszków 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

15.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie i remoncie 
Szkoły Podstawowej w Leszczydole 
Starym – segment „c” – sportowy 

GKiM/7625/15/08 31.07.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

16.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 

GKiM/7625/16/08 31.07.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 



Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

polegającego na wymianie stropu nad 
piętrem oraz więźby dachowej                      
w budynku Szkoły Podstawowej w 
Kamieńczyku - działka nr 272, gmina 
Wyszków 

17.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji mebli w Wyszkowie 

GKiM/7625/17/08 12.09.2008r. PHU „DAJMEX” 
 Józef Wronkowski                
ul. Pułtuska 112B 
07-200 Wyszków 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

18.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na odnowie Centrum 
Kamieńczyka 

GKiM/7625/18/08 23.09.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

19.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie ulicy                 
I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie 
od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej 

GKiM/7625/19/08 14.10.2008r. Powiat Wyszkowski  
ul. Aleja RóŜ 2  
07-200 Wyszków 

1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

20.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie drogi w 
Ślubowie 

GKiM/7625/20/08 08.10.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

21.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na poprawie infrastruktury 
sportowej przy Zespole Szkół na osiedlu 
Polonez w Wyszkowie 

GKiM/7625/21/08 29.10.2008r. Gmina Wyszków 1.informacje o planowanym 
przedsięwzięciu 
2.mapa ewidencyjna  

 

22.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 

GKiM/7625/22/08 28.11.2008r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 

 



Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie ulicy 
Przejazdowej w Skuszewie 

2.mapa ewidencyjna  

23.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie drogi w 
Gulczewie – ul. NadbuŜańska 

GKiM/7625/23/08 28.11.2008r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

24.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie instalacji 
cynkowania ogniowego w Wyszkowie 

GKiM/7625/24/08 23.12.2008r. CYNKOMET Sp. zo.o.  
ul. Fabryczna 7 
16-020 Czarna Białostocka 

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 
 

Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

uwagi 

2009r. 

1.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie ul. I AWP 
od ul. Prostej do ul. Komunalnej w 
Wyszkowie 

GKiM/7625/1/09 06.01.2009r. Powiat Wyszkowski  
ul. Aleja RóŜ 2  
07-200 Wyszków 

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

2.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie budynku 
Domu Pogrzebowego o część mieszczącą 
spopielarnię zwłok w Wyszkowie 

GKiM/7625/2/09 15.01.2009r. Anna i Robert CzyŜak 
ul. Targowa 61 
07-200 Wyszków 

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

3.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na wykonaniu stawu 
rybnego do ekstensywnej hodowli ryb – 

GKiM/7625/3/09 09.01.2009r. dane w aktach sprawy 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

Wezwanie do 
uzupełnienia 
wniosku 



Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

powierzchnia stawu 5000 m2  w 
Kamieńczyku 

4.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie kanalizacji 
sanitarnej w Wyszkowie w ulicach: I 
Armii Wojska Polskiego, Sosnowej wraz 
z przyległymi ulicami 

GKiM/7625/4/09 16.01.2009r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

5.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie ulicy Szpitalnej 
w Wyszkowie 

GKiM/7625/5/09 16.01.2009r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

6.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na zagospodarowaniu 
terenu u podnóŜa Kościoła św. Idziego w 
Wyszkowie 

GKiM/7625/6/09 23.01.2009r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

7.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie Zakładu 
Mi ęsnego „Kamieńczyk” o budynek 
konfekcjonowania i składowania mięsa 

GKiM/7625/7/09 23.02.2009r. Zakład Mięsny 
„Kamieńczyk” Sp. j. 
Irena, Jan i Dariusz Kalisz 
ul. Warszawska 31  
07-202 Kamieńczyk 
 

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

8.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej na osiedlu 
Centrum w Wyszkowie 

GKiM/7625/8/09 13.02.2009r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

9.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 

GKiM/7625/9/09 05.03.2009r. Powiat Wyszkowski  
ul. Aleja RóŜ 2  

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 

 



Lp. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data 
złoŜenia 

Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

Uwagi 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie 
/modernizacji drogi powiatowej nr 
4418W w miejscowości Gulczewo 

07-200 Wyszków 2.mapa ewidencyjna  

10.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie kanalizacji 
sanitarnej w Wyszkowie w ulicach:                 
I Armii Wojska Polskiego, Sosnowej 
wraz z przyległymi ulicami 

GKiM/7625/10/09 04.03.2009r. Gmina Wyszków 1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

11.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie kompleksu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Wyszkowie 

GKiM/7625/11/09 02.04.2009r. Powiat Wyszkowski  
ul. Aleja RóŜ 2  
07-200 Wyszków 

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

12.  Wniosek o wydanie decyzji                         
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie i 
rozbudowie budynku Bursy Szkolnej w 
Wyszkowie z przeznaczeniem na 
Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą  

GKiM/7625/12/09 02.04.2009r. Powiat Wyszkowski  
ul. Aleja RóŜ 2  
07-200 Wyszków 

1.karta informacyjna 
przedsięwzięcia 
2.mapa ewidencyjna  

 

 


