
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 15
2. Zakres przedmiotowy wniosku Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację   przedsięwzięcia   dla  inwestycji  pod  nazwą : 
-  budowa  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przykanalikami,
rurociągu  tłocznego,  przepompowni  z  zasilaniem
energetycznym, zlokalizowanej w miejscowości Opacie .

3. Znak sprawy AGRiOŚ – 7624/32/05
4. Data złożenia 18.10.2005 rok
5. Dane wnioskodawcy 

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

Gmina Jasło 

6. Wyszczególnienie załączników do
wniosku 

1. Wniosek.
2. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2 000.
3. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

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, Rolnictwa 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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

12. Uwagi Brak uwag



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 16
2. Zakres przedmiotowy wniosku Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację   przedsięwzięcia   dla  inwestycji  pod  nazwą : 
-  budowa  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przykanalikami,
rurociągu  tłocznego,  przepompowni  z  zasilaniem
energetycznym, zlokalizowanej  w  miejsc.   Jareniówka  i
Trzcinica ( Barzykówka)..

3. Znak sprawy AGRiOŚ – 7624/33/05
4. Data złożenia 18.10.2005 rok
5. Dane wnioskodawcy 

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

Gmina Jasło 

6. Wyszczególnienie załączników do
wniosku 

1. Wniosek.
2. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2 000.
3. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

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, Rolnictwa 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

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

12. Uwagi Brak uwag



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 17
2. Zakres przedmiotowy wniosku Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację   przedsięwzięcia   dla  inwestycji  pod  nazwą : 
- budowa “Strzelnicy kulowej” w miejscowości Trzcinica.

3. Znak sprawy AGRiOŚ – 7624/29/05
4. Data złożenia 20.10.2005 rok
5. Dane wnioskodawcy 

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

LIGA OBRONY KRAJU
Stowarzyszenie Warszawa 
Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów

6. Wyszczególnienie załączników do
wniosku 

1. Wniosek.
2. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej. 

7. Miejsce organu – adresata
wniosku

Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów

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

Urząd Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 
Referat Administracyjno-Gospodarczy, Rolnictwa 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


