
2013 rok 

Formularz B – karta informacyjna dla: 

 DECYZJI: 

Lp.  DECYZJA stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

1. Numer wpisu 1/13 

2. Zakres przedmiotowy 

decyzji 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie odcinka kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żółków, 

wydane w postępowaniu prowadzonym w sprawie zmiany decyzji 

Wójta Gminy Jasło znak: AGRiOŚ-7624/22/05 z dnia 7 

października 2005 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami, rurociągu tłocznego, 

przepompowni z zasilaniem energetycznym, zlokalizowanej w 

miejscowości Żółków” w związku ze zmianą trasy kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 76 m na działkach nr ewid. 869/2 i 

844 w miejscowości Żółków, gmina Jasło oraz nr ewid. 129  

w miejscowości Majscowa, gmina Dębowiec 

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.13.2013.BJ 

4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 8 sierpnia 2013 r. 

5. Nazwa organu, który 

wydał decyzję 

Wójt Gminy Jasło 

6. Nazwa podmiotu, 

którego decyzja dotyczy 

Gmina Jasło 

38-200 Jasło 

ul. Słowackiego 4 

7. Numer wpisu wniosku 

dotyczącego decyzji 

3/13 formularz A z 2013 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. 112 - I piętro 

tel. 0-13 4436637 

9. Informacja czy decyzja 

jest ostateczna oraz 

adnotacje o ewentualnym 

wstrzymaniu wykonania 

decyzji lub dokonanych 

w niej zmian 

Nie dotyczy 

10. Zastrzeżenia dotyczące 

nieudostępniania 

informacji 

Brak zastrzeżeń 

11. Numery innych kart  

w wykazie, dotyczące 

wnioskodawcy 

- 

12. Uwagi Brak uwag. 

 

 

 

 



Lp.  DECYZJA stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

1. Numer wpisu 2/13 

2. Zakres przedmiotowy 

decyzji 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność związaną z 

wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie 

wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Planowane 

przedsięwzięcie dotyczące złoża Osobnica objętego obszarem 

górniczym Osobnica 2, usytuowane jest w obrębie Gminy Jasło 

oraz Gminy Dębowiec i dotyczy działek o numerach 

ewidencyjnych 1351, 1293,1575, 1539/1, 1129, 1130, 1310 w 

Łazach Dębowieckich, gm. Dębowiec oraz o numerach 

ewidencyjnych 1939, 2119, 1954, 1948, 1949, 2127, 1922, 1680, 

1682, 1936, 1937, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 1906, 1907, 

2004 w miejscowości Osobnica, gm. Jasło. 

3. Znak sprawy AGiOŚ.6220.17.2013.BJ 

4. Data i miejsce wydania Jasło, dnia 21 sierpnia 2013 r. 

5. Nazwa organu, który 

wydał decyzję 

Wójt Gminy Jasło 

6. Nazwa podmiotu, 

którego decyzja dotyczy 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddziału 

Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Biuro w Sanoku 

Pan Maciej Nowakowski Z-ca Dyrektora ds. Wsparcia Prac 

Geologicznych, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12 

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. 112 - I piętro 

tel. 0-13 4436637 

9. Informacja czy decyzja 

jest ostateczna oraz 

adnotacje o ewentualnym 

wstrzymaniu wykonania 

decyzji lub dokonanych 

w niej zmian 

Nie dotyczy 

10. Zastrzeżenia dotyczące 

nieudostępniania 

informacji 

Brak zastrzeżeń 

11. Numery innych kart  

w wykazie, dotyczące 

wnioskodawcy 

- 

12. Uwagi Brak uwag. 

 


