
2011 rok

Formularz A – karta informacyjna dla:

• wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

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

1. Numer wpisu 1/11
2. Zakres przedmiotowy 

wniosku
Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 
„Przezbrojenie  odwiertu  Osobnica  143  Kopalni  Ropy 
Naftowej Osobnica”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1948 
i 1949 w miejscowości Osobnica, gmina Jasło.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.4.2011
4. Data złożenia 21 kwietnia 2011 r.
5. Dane wnioskodawcy 

(imię i nazwisko lub nazwa 
jednostki organizacyjnej, 
siedziba, adres, REGON)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A 
w Warszawie - Oddział w Sanoku, 
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12

6. Wyszczególnienie 
załączników do wniosku

Według art. 74 ust.1 ustawy o ustawy z dnia 3 października 
2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199,  poz.  1227  z  późn.  zm.),  t.  j.  m.  innymi  karta 
informacyjna przedsięwzięcia.

7. Nazwa organu – adresata 
wniosku

Wójt Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.

8. Miejsce przechowywania 
(nazwa instytucji, nazwa 
komórki organizacyjnej, 
numer pokoju, numer 
telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, 
Referat  Administracyjno  -  Gospodarczy  i  Ochrony 
Środowiska, pok. 113 - I piętro

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie 
decyzji lub postanowienia)

Postępowanie w toku.

10. Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery innych kart w 
wykazie, dotyczące 
wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

Osoba odpowiedzialna za sprawę – Małgorzata Czech, tel. 0-13 4436667
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Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 2/11
2. Zakres przedmiotowy 

wniosku
Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa  odcinka  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości 
Trzcinica  na  działkach  nr  ewid.  1032,  1042,  1060  oraz 
1063 położonych w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.6.2011
4. Data złożenia 16 maja 2011 r.
5. Dane wnioskodawcy 

(imię i nazwisko lub nazwa 
jednostki organizacyjnej, 
siedziba, adres, REGON)

Gmina Jasło
38-200 Jasło
ul. Słowackiego 4

6. Wyszczególnienie 
załączników do wniosku

Według art. 74 ust.1 ustawy o ustawy z dnia 3 października 
2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199,  poz.  1227  z  późn.  zm.),  t.  j.  m.  innymi  karta 
informacyjna przedsięwzięcia.

7. Nazwa organu – adresata 
wniosku

Wójt Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.

8. Miejsce przechowywania 
(nazwa instytucji, nazwa 
komórki organizacyjnej, 
numer pokoju, numer 
telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, 
Referat  Administracyjno  -  Gospodarczy  i  Ochrony 
Środowiska, pok. 113 - I piętro

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie 
decyzji lub postanowienia)

Postępowanie w toku.

10. Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery innych kart w 
wykazie, dotyczące 
wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

Osoba odpowiedzialna za sprawę – Małgorzata Czech, tel. 0-13 4436667
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Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 3/11
2. Zakres przedmiotowy 

wniosku
Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa  mostu  w  miejscowości  Osobnica  na  rzece 
Bednarce”,  zlokalizowanego  w  miejscowości  Osobnica, 
gmina Jasło.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.11.2011.MC
4. Data złożenia 1 grudnia 2011 r.
5. Dane wnioskodawcy 

(imię i nazwisko lub nazwa 
jednostki organizacyjnej, 
siedziba, adres, REGON)

Zarząd Powiatu w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18

6. Wyszczególnienie 
załączników do wniosku

Według art. 74 ust.1 ustawy o ustawy z dnia 3 października 
2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199,  poz.  1227  z  późn.  zm.),  t.  j.  m.  innymi  karta 
informacyjna przedsięwzięcia.

7. Nazwa organu – adresata 
wniosku

Wójt Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.

8. Miejsce przechowywania 
(nazwa instytucji, nazwa 
komórki organizacyjnej, 
numer pokoju, numer 
telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, 
Referat  Administracyjno  -  Gospodarczy  i  Ochrony 
Środowiska, pok. 113 - I piętro

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie 
decyzji lub postanowienia)

Postępowanie w toku.

10. Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery innych kart w 
wykazie, dotyczące 
wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

Osoba odpowiedzialna za sprawę – Małgorzata Czech, tel. 0-13 4436667
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