
2007 rok

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

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

1. Numer wpisu / numer karty 1/07
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  zgody  na  realizację    przedsięwzięcia 
pod nazwą: 
„Demontaż  zbiornika  magazynowego  ropy  o  pojemności  
V-324m3 i  montaż dwóch zbiorników kolejowych V-60 na  
KRNiGZ Osobnica na działce nr 1949”.

3. Znak sprawy AGiOŚ – 7627/1/07
4. Data złożenia 29.01.2007 rok
5. Dane wnioskodawcy 

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

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

6. Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

1. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.
3. Strony postępowania.

7. Miejsce organu – adresata 
wniosku

Gmina Jasło 

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

Urząd Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony 
Środowiska , pok. 111 – I piętro , tel. 443 66 67

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania 
(nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 

Wniosek uwzględniono 

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępnienia informacji 

Brak zastrzeżeń 

11. Numery innych kart w wykazie, 
dotyczących wnioskodawcy

Brak

12. Uwagi Brak uwag



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

1. Numer wpisu / numer karty 2/07
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  zgody  na   realizację   przedsięwzięcia 
pod nazwą: 
„Zmiana  sposobu  użytkowania  istniejących  placów  
składowych  o  nawierzchni  utwardzonej  oraz  przebudowa  
istniejącej hali magazynowo-warsztatowej dla działalności  
w zakresie skupu, magazynowania, segregacji i sprzedaży  
hurtowej  odpadów  metalowych”  na  działkach  o  nr 
ewidencyjnych: 1791/11, 1791/12, 1794/2, 1794/3, 1794/4,  
1794/6,  1794/7,  1794/8,  1795/1,  1795/2,  1798/1,  1998/2  
położone w miejscowości Trzcinica. 

3. Znak sprawy AGiOŚ – 7627/2/07
4. Data złożenia 30.01.2007 rok
5. Dane wnioskodawcy 

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

JARMET Bogusława i Bogusław Jareccy 
Spółka Jawna
ul. Graniczna 45
38-200 Jasło 

6. Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

1. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.
3. Wypis z rejestru gruntów.

7. Miejsce organu – adresata 
wniosku

ul. Graniczna 45
38-200 Jasło

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

Urząd Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony 
Środowiska , pok. 111 – I piętro , tel. 443 66 67

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania 
(nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 

Wniosek uwzględniono 

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępnienia informacji 

Brak zastrzeżeń 

11. Numery innych kart w wykazie, 
dotyczących wnioskodawcy

Brak

12. Uwagi Brak uwag



Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości.

1. Numer wpisu / numer karty 3/07
2. Zakres przedmiotowy wniosku Odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Jasło.
3. Znak sprawy AGiOŚ – 7062/3/07
4. Data złożenia 10.01.2007 rok
5. Dane wnioskodawcy 

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

ALBA MPGK Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza 

6. Wyszczególnienie załączników 
do wniosku 

1. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Umowa z myjnią: PUH„POLREX” z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej, ul. W.Orkana 26a
3.Kserokopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznego 
sprzętu.
4. Decyzja na transport odpadów na terenie całej Polski: 
decyzja znak WER.7661-2-3/04, wydanej przez prezydenta 
miasta Dąbrowy Górniczej.
5. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i 
zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Miejsce organu – adresata 
wniosku

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

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

Urząd Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony 
Środowiska , pok. 111 – I piętro , tel. 443 66 67

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania 
(nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępnienia informacji 

Brak zastrzeżeń 

11. Numery innych kart w wykazie, 
dotyczących wnioskodawcy

Brak

12. Uwagi Brak uwag



Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości.

1. Numer wpisu / numer karty 4/07
2. Zakres przedmiotowy wniosku Odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Jasło.
3. Znak sprawy AGiOŚ – 7062/4/07
4. Data złożenia 30.01.2007 rok
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 

1. Kopia umowy z Miejskim przedsiębiorstwem gospodarki 
komunalnej w Krośnie. 
2. Kopia umowy z Zakładem Usług Komunalnych w 
Ostrowie.
3. Wykaz sprzętu.
3.Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów 
specjalistycznych przeznaczonych do zbierania i transportu 
odpadów komunalnych.
4. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i 
zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne.

7. Miejsce organu – adresata 
wniosku

ul. Hankówka 28
38-200 Jasło

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

Urząd Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony 
Środowiska , pok. 111 – I piętro , tel. 443 66 67

9. Informacja o sposobie 
zakończenia postępowania 
(nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 

Wniosek uwzględniono 

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępnienia informacji 

Brak zastrzeżeń 

11. Numery innych kart w wykazie, 
dotyczących wnioskodawcy

Brak

12. Uwagi Brak uwag


