
2012 rok

Formularz B – karta informacyjna dla:

• Postanowień:

Lp.  Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na 
przedsięwzięcia na środowisko.

1. Numer wpisu 1/12
2. Zakres przedmiotowy 

postanowienia
Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia  polegającego na budowie  mostu w 
miejscowości  Osobnica  na  rzece  Bednarce  w ciągu 
drogi  powiatowej  Nr 1867 R Harklowa – Osobnica 
wraz z dojazdami.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.11.2011
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 3 stycznia 2012 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

postanowienie
Wójt Gminy Jasło

6. Nazwa  podmiotu,  którego 
postanowienie dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego postanowienia

3/11 formularz A z 2011 r.

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

9. Informacja czy postanowienie 
jest ostateczne oraz adnotacje 
o ewentualnym wstrzymaniu 
wykonania postanowienia 
lub dokonanych w nim zmian

Na  postanowienie  służy  stronom  zażalenie  
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

10. Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery innych kart w wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.
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Decyzji:

Lp.  Decyzja środowiskowa
1. Numer wpisu 1B/12
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja  orzekająca  realizację  przedsięwzięcia 

polegającego  na  budowie   mostu  w  miejscowości 
Osobnica  na  rzece  Bednarce  w  ciągu  drogi 
powiatowej Nr 1867 R Harklowa – Osobnica wraz z 
dojazdami,  stwierdzająca  brak  potrzeby 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.11.2011
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 3 stycznia 2012 r.
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy Jasło
6. Nazwa  podmiotu,  którego  decyzja 

dotyczy
Gmina Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego 
decyzji
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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.
Osoba  odpowiedzialna  za  sprawę  –  Małgorzata 
Czech, tel. 0-13 4436667.

9. Informacja czy decyzja jest 
ostateczne oraz adnotacje 
o ewentualnym wstrzymaniu 
wykonania decyzji lub dokonanych 
w niej zmian

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia.

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępnienia informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.
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