PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 1/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie”
Znak sprawy
ROŚ.7624-01/2010
Data złożenia
30.12.2009 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
z podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i Grzegorz Sojka Geobud
nazwisko lub nazwa jednostki ul. Konwaliwa 27, 43-424 Drogomyśl
organizacyjnej, siedziba, adres, działającego w imieniu inwestora:
REGON)
Gminy Dębowiec
Wyszczególnienie załączników do Informacja o planowanym przedsięwzięciu, kopie map
wniosku
ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic terenu
objętego przedsięwzięciem, projekt zagospodarowania
terenu, kopie wypisu z rejestru gruntów na działki objęte
inwestycją, pełnomocnictwo
Nazwa organu – adresata Wójt Gminy Dębowiec
wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, Referat Ochrony Środowiska
numer telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja
o
sposobie Decyzja ostateczna
zakończenia
postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji B 1/2010
lub postanowień)
Zastrzeżenia
dotyczące Brak
udostępniania informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 2/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji punkt skupu złomu w Dębowcu”
Znak sprawy
ROŚ.7624-12/2010
Data złożenia
25.02.2010 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
z podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i Józef Wiercigroch
nazwisko lub nazwa jednostki Firma Handlowo-Usługowa „DAJUKA”
organizacyjnej, siedziba, adres, ul. Skoczowska 77a
REGON)
43-450 Ustroń
Wyszczególnienie załączników do Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
wniosku
kopie map ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu objętego przedsięwzięciem, projekt
zagospodarowania terenu, kopie wypisu z rejestru gruntów
na działki objęte inwestycją
Nazwa organu – adresata Wójt Gminy Dębowiec
wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, Referat Ochrony Środowiska
numer telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja
o
sposobie Decyzja ostateczna
zakończenia
postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji B 2/2010
lub postanowień)
Zastrzeżenia
dotyczące Brak
udostępniania informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 3/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja obiektów i montaż 3 kompletnych linii do
produkcji jaj konsumpcyjnych. Adaptacja obiektu na
sortownie”
Znak sprawy
ROŚ.7624-16/2010
Data złożenia
18.06.2010 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
z podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PROMIEŃ”
nazwisko lub nazwa jednostki Ogrodzona 115
organizacyjnej, siedziba, adres, 43-426 Dębowiec
REGON)
Wyszczególnienie załączników do Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
wniosku
kopie map ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu objętego przedsięwzięciem, projekt
zagospodarowania terenu, kopie wypisu z rejestru gruntów
na działki objęte inwestycją
Nazwa organu – adresata Wójt Gminy Dębowiec
wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, Referat Ochrony Środowiska
numer telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja
o
sposobie Decyzja ostateczna
zakończenia
postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji B 3/2010
lub postanowień)
Zastrzeżenia
dotyczące Brak
udostępniania informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 4/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcuaneks nr 2”
Znak sprawy
ROŚ.7624-19/2010
Data złożenia
05.07.2010 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko Anna Jarząb HYDROEKO
lub nazwa jednostki organizacyjnej, ul. Z. Kossak- Szatkowskiej 10/14
siedziba, adres, REGON)
43-400 Cieszyn
działającej w imieniu:
Gminy Dębowiec
Wyszczególnienie załączników do Informacja o planowanym przedsięwzięciu, kopie map
wniosku
ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu objętego przedsięwzięciem, wypisu z rejestru
gruntów
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, numer Referat Ochrony Środowiska
telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia Decyzja umarzająca
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)
B 4/2010
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania Brak
informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 5/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcuaneks nr 1”
Znak sprawy
ROŚ.7624-20/2010
Data złożenia
05.07.2010 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko Anna Jarząb HYDROEKO
lub nazwa jednostki organizacyjnej, ul. Z. Kossak- Szatkowskiej 10/14
siedziba, adres, REGON)
43-400 Cieszyn
działającej w imieniu:
Gminy Dębowiec
Wyszczególnienie załączników do Informacja o planowanym przedsięwzięciu, kopie map
wniosku
ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu objętego przedsięwzięciem, wypisu z rejestru
gruntów, pełnomocnictwo
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, numer Referat Ochrony Środowiska
telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia Decyzja umarzająca
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)
B 5/2010
Zastrzeżenia
dotyczące Brak
udostępniania informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 6/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu”
Znak sprawy
ROŚ.7624-22/2010
Data złożenia
10.08.2010 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko Jakub Gałęski Studio Projektowe
lub nazwa jednostki organizacyjnej, Ul. Powstańców 15
siedziba, adres, REGON)
43-300 Bielsko-Biała
działającej w imieniu:
Gminy Dębowiec
Wyszczególnienie załączników do Informacja o planowanym przedsięwzięciu, kopie map
wniosku
ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu objętego przedsięwzięciem, wypisu z rejestru
gruntów
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, numer Referat Ochrony Środowiska
telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia Decyzja umarzająca
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)
B 6/2010
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania Brak
informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu
Zakres przedmiotowy sprawy

A 7/2010
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Spółdzielczej w Dębowcu”
Znak sprawy
ROŚ.7624-23/2010
Data złożenia
27.08.2010 r.
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z Woj. Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec
podziałem administracyjnym
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko Anna Jarząb HYDROEKO
lub nazwa jednostki organizacyjnej, ul. Z. Kossak- Szatkowskiej 10/14
siedziba, adres, REGON)
43-400 Cieszyn
Wyszczególnienie załączników do Informacja o planowanym przedsięwzięciu, kopie map
wniosku
ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu objętego przedsięwzięciem, wypisu z rejestru
gruntów
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa Urząd Gminy Dębowiec
instytucji,
nazwa
komórki ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
organizacyjnej, numer pokoju, numer Referat Ochrony Środowiska
telefonu kontaktowego)
parter, pok. nr 2
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia Decyzja ostateczna
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)
B 7/2010
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania Brak
informacji
Numer innych kart w wykazie Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

