
2013 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 1/13
2. Zakres przedmiotowy 

wniosku
Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia
polegającego na: „Modernizacji zakładu zagospodarowania
odpadów  poprzez  uruchomienie  instalacji  do  suszenia
biologicznego  i  stabilizacji  tlenowej  wyposażonych  
w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia
uciążliwości  odorowej  zakładu  oraz  budowa  hali
magazynowej na działce o nr ewid 297/11 w Wolicy gmina
Jasło”.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.5.2013.MC
4. Data złożenia 22 stycznia 2013 r.
5. Dane wnioskodawcy 

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

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy
ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

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 nie 
udostępniania 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 2/13
2. Zakres przedmiotowy 

wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 75 m na działkach nr ewid. 619, 687, 
688 w miejscowości Żółków.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.12.2013.MC
4. Data złożenia 11 kwietnia 2013 r.
5. Dane wnioskodawcy 

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

Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

6. Wyszczególnienie
załączników do wniosku

Zgodnie z ustawą 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.), 

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)

Art. 72 ust.  2 pkt 1a lit.  a 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.),

10. Zastrzeżenia dotyczące nie 
udostępniania 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 3/13
2. Zakres przedmiotowy 

wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 76 m na działkach nr ewid. 869/2, 844 
w miejscowości Żółków, gmina Jasło oraz nr ewid. 129 
w miejscowości Majscowa, gmina Dębowiec.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.13.2013.MC
4. Data złożenia 24 kwietnia 2013 r.
5. Dane wnioskodawcy 

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

Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

6. Wyszczególnienie
załączników do wniosku

Zgodnie z ustawą 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.), 

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)

W toku

10. Zastrzeżenia dotyczące nie 
udostępniania 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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