
2010 rok

Formularz B – karta informacyjna dla:

• Postanowień:

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

1. Numer wpisu 1/10
2. Zakres przedmiotowy 

postanowienia
Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  polegającego  na  zmianie  sposobu 
użytkowania  części  istniejącego  budynku  garażowo  - 
gospodarczego  na  warsztat  mechaniki  pojazdowej”, 
zlokalizowanego  na  działce  nr  ewid.  519  w 
miejscowości Niepla..

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-13/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 3 sierpnia 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

postanowienie
Wójt  Gminy  Jasło,  ul.  Słowackiego  4,  38-200  Jasło, 
Regon: 000541397.

6. Nazwa  podmiotu,  którego 
postanowienie dotyczy

Łukasz Ziobrowski

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego postanowienia

3/10 formularz A

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.

1



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

1. Numer wpisu 2/10
2. Zakres przedmiotowy 

postanowienia
Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  polegającego  na  „Budowie  stacji 
gazowej redukcyjno-pomiarowej I - go stopnia wraz z 
odcinkami dolotowymi i  wylotowymi w miejscowości 
Żółków gm.  Jasło”,  zlokalizowanego  na  dz.  nr  ewid. 
642/2 w m. Żółków.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-18/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 26 sierpnia 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

postanowienie
Wójt  Gminy  Jasło,  ul.  Słowackiego  4,  38-200  Jasło, 
Regon: 000541397.

6. Nazwa  podmiotu,  którego 
postanowienie dotyczy

Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Tarnowie 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,
38-200 Jasło,
ul. Floriańska 112.

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego postanowienia

4/10 formularz A

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.

2



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

1. Numer wpisu 3/10
2. Zakres przedmiotowy 

postanowienia
Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  pod nazwą „Warsztat  samochodowy”, 
zlokalizowanego  na  działce  nr  ewid.  644/6  
w miejscowości Żółków.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-12/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 19 października 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

postanowienie
Wójt  Gminy  Jasło,  ul.  Słowackiego  4,  38-200  Jasło, 
Regon: 000541397.

6. Nazwa  podmiotu,  którego 
postanowienie dotyczy

Sławomir Kluz

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego postanowienia

2/10 formularz A

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.

3



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

1. Numer wpisu 4/10
2. Zakres przedmiotowy 

postanowienia
Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  pod  nazwą  „Budowa  kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wolica etap II na działkach 
o nr ewid.  531, 532, 527, 529, 526, 519, 530, 517/1, 
516/1,  520,  521,  579,  578,  463,  580/3,  518,  213/2, 
216/1, 217, 220, 221, 222, 192/1, 115/1, 114/3, 114/4, 
114/6,  114/9,  114/10,  114/11,  112,  110,  144,  542/3, 
542/4,  358,  551,  554,  561,  541/2,  552 położonych  w 
miejscowości  Wolica  oraz  o  nr  ewid.  190  i  379 
położonych 
w miejscowości Łaski.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-33/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 26 października 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

postanowienie
Wójt  Gminy  Jasło,  ul.  Słowackiego  4,  38-200  Jasło, 
Regon: 000541397.

6. Nazwa  podmiotu,  którego 
postanowienie dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego postanowienia

6/10 formularz A

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.

4



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

1. Numer wpisu 5/10
2. Zakres przedmiotowy 

postanowienia
Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  pn.:  „Rozbudowa  sortowni  odpadów 
komunalnych w Wolicy” na działce o nr ewid. 297/11, 
w związku z planowaną rozbudową zaplecza sortowni 
odpadów w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku 
administracyjno - biurowego, przebudowy, nadbudowy 
i  zmianie  sposobu  użytkowania  istniejącego  budynku 
kotłowni  na  garaż,  utwardzenia  istniejących  placów 
manewrowych,  przebudowy  istniejącego  ogrodzenia  i 
budowy  nowego”,  t.  j.  obiektów  zlokalizowanych  na 
działkach  o  nr  ewid.  297/3,  297/8,  297/11,  297/12  i 
297/13 w miejscowości Wolica, stanowiących zaplecze 
sortowni odpadów. 

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-59/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 2 grudnia 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

postanowienie
Wójt  Gminy  Jasło,  ul.  Słowackiego  4,  38-200  Jasło, 
Regon: 000541397.

6. Nazwa  podmiotu,  którego 
postanowienie dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego postanowienia

8/10 formularz A

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 1/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiska uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szebnie na 
działkach nr ew. 1541, 1543, 1544 i 1596.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-7/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 12 marca 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

1/10 formularz A

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

6



Lp.  Decyzja środowiskow
1. Numer wpisu 2/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja uchylająca decyzję ostateczną Wójta Gminy 

Jasło znak: AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 17 czerwca 
2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sortowni 
odpadów komunalnych w Wolicy” na działce o nr 
ewid. 297/11 w miejscowości Wolica, gmina Jasło, w 
części dotyczącej załącznika nr 2 do decyzji 
stanowiącego Kartę informacyjną przedsięwzięcia.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-17/09-10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 10 czerwca 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

5/10 formularz A

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

7



Lp.  Decyzja środowiskow
1. Numer wpisu 3/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji znak: 

AGiOŚ-7627-46/09 z dnia 8 grudnia 2009 r., 
zmieniającej decyzję znak: AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 
17 czerwca 2009 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych”, 
zlokalizowanej na działce nr 297/11 w miejscowości 
Wolica, gmina Jasło.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-17/09-10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 26 lipca 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

-

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

8



Lp.  Decyzja środowiskow
1. Numer wpisu 4/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie sposobu użytkowania części 
istniejącego budynku garażowo - gospodarczego na 
warsztat mechaniki pojazdowej”, zlokalizowanego na 
działce nr ewid. 519 w miejscowości Niepla.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-13/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 7 września 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

Łukasz Ziobrowski

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

3/10 formularz A

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

9



Lp.  Decyzja środowiskow
1. Numer wpisu 5/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie stacji gazowej redukcyjno-
pomiarowej I - go stopnia wraz z odcinkami 
dolotowymi i wylotowymi w miejscowości Żółków gm. 
Jasło”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 642/2 
w m. Żółków.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-18/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 7 października 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Tarnowie 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,
38-200 Jasło, ul. Floriańska 112.

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

4/10 formularz A

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

1



Lp.  Decyzja środowiskow
1. Numer wpisu 6/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
pn.: „Warsztat samochodowy”, zlokalizowanego na 
działce nr ewid. 644/6 w miejscowości Żółków gm. 
Jasło

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-12/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 7 października 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

Sławomir Kluz

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

2/10 formularz A

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

1



Lp.  Decyzja środowiskow
1. Numer wpisu 7/10
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Jasło znak: 

AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., 
ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Rozbudowie sortowni odpadów komunalnych w 
Wolicy” na działce o nr ewid. 297/11, w związku z 
planowaną rozbudową zaplecza sortowni odpadów w 
zakresie przebudowy i nadbudowy budynku 
administracyjno - biurowego, przebudowy, nadbudowy 
i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku 
kotłowni na garaż, utwardzenia istniejących placów 
manewrowych, przebudowy istniejącego ogrodzenia i 
budowy nowego, t. j. obiektów zlokalizowanych na 
działkach o nr ewid. 297/3, 297/8, 297/11, 297/12 i 
297/13 w miejscowości Wolica.

3. Znak sprawy AGiOŚ-7627-59/10
4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 15 grudnia 2010 r.
5. Nazwa  organu,  który  wydał 

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

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy

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

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji

formularzu A pod numerem 8/10

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 
nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11. Numery  innych  kart  w  wykazie, 
dotyczące wnioskodawcy

-

12. Uwagi Brak uwag.

1


