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SPIS KART INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DECYZJI I POSTANOWIEŃ

• Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

Nr 
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu Dane podmiotu, 
którego dokument 
dotyczy 

1/10 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. 

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

2/10 Decyzja uchylająca decyzję 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.

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

3/10 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.

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

4/10 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia 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, gmina Jasło.

Łukasz Ziobrowski

5/10 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia 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.

Karpacka Spółka 
Gazownicza 
Sp. z o.o. w Tarnowie 
Oddział Zakład 
Gazowniczy w Jaśle,
38-200 Jasło,
ul. Floriańska 112.
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• Postanowienia  stwierdzające  brak  lub  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i określające zakres sporządzanego 
raportu:

Numer 
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu Dane podmiotu, 
którego dokument 
dotyczy 

1/10 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.

Łukasz Ziobrowski

2/10 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.

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

3/10 Postanowienie  stwierdzające  brak  obowiązku 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  pod  nazwą  „Warsztat  samochodowy”, 
zlokalizowanego  na  działce  nr  ewid.  644/6  
w miejscowości Żółków.

Sławomir Kluz
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