
 
 
 Formularz B- karta informacyjna dla decyzji środowiskowej – 2008 
 
Lp. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 
1. Numer wpisu                                              1/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na 

stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Górniczej 15 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-26/07/08 
4. Data wydania 08.01.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy PPUH „TAP” Tadeusz Pałosz 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                              23A/07 ;  7 E/07 

12. uwagi  
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                              2/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Budowa mostu drogowego na potoku Jasieniczanka w Ligocie 

po uprzednim rozebraniu istniejącego mostu 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-4/08 
4. Data wydania 22.02.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Powiat Bielski 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                               3A 

12. uwagi  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                              3/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Zmiana sposobu  użytkowania istniejących  pomieszczeń 

garażowych na  punkt skupu złomu w Czechowicach-
Dziedzicach przy ulicy Sobieskiego 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-23/07/08 
4. Data wydania 04.03.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy FH „IRYD II” Jarosław Gwóźdź 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                              22A/07 ; 6 E/07 

12. uwagi  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                             4/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Budowa zbiornika magazynowego na olej napędowy o poj. 

32 000m3 wraz z przyłączami  na terenie rafinerii Lotos 
Czechowice S.A. 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-28/07/08 
4. Data wydania 31.03.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Lotos Czechowice S.A.   
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                                       25A/07; 9 E/07 

12. uwagi  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                              5/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Modernizacja  Wytwórni Mas Mineralno-Bitumicznych 

polegająca  na  dostawieniu kontenerowego zbiornika 
bitumu(75m3),wymianie zbiornika oleju opałowego (60m3), 
przebudowie zaplecza socjalnego w Czechowicach-
Dziedzicach przy ulicy Orzeszkowej 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-27/07/08 
4. Data wydania 08.04.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Polski Asfalt Sp. z o.o. Wrocław 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                                  24A/07 

12. uwagi  
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                              6/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Rozbudowa  hali destylacji molekularnej na działce nr 3762/42 

w Czechowicach-Dziedzicach ul. Barlickiego 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-1/08 
4. Data wydania 05.05.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy „Naftochem” Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne 

Sp. z o.o. Kraków 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                                           1A 

12. Uwagi  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                              7/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Nadbudowa 6-ciu zbiorników na olej mineralny na działce nr 

3762/42 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Barlickiego 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-2/08 
4. Data wydania 05.05.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy „Naftochem” Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne 

Sp. z o.o. Kraków 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                                              2A 

12. Uwagi  
 
 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                              8/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Zainstalowanie  pieca do topienia otoczki i linii odlewu 

ciągłego w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kaniowskiej 1 (Zakład 
Macierzysty) 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-13/08 
4. Data wydania 05.06.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                                           7A; 2E 

12. Uwagi  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. Numer wpisu                                    9/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Budowa stacji paliw płynnych  dla tankowania lokomotyw i 

pojazdów samochodowych na działce nr 3762/136 w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-16/07/08 
4. Data wydania 14.07.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                            16A/07; 1 E/08 

12. Uwagi  
 
 
 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                    10/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Rozbudowa hali produkcyjno -magazynowej na potrzeby 

instalacji –galwanizerni w Czechowicach-Dziedzicach przy 
ulicy Orzeszkowej 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-17/08 
4. Data wydania 22.07.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy KOLSATPOL Sp. z o.o. Bielsko-Biała 
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

                               9A 

12. Uwagi  
 
 
1. Numer wpisu                                    11/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach 

ul. Legionów ( droga  4116S) i Lipowska (droga 4446S)  
3. Znak sprawy OŚ. 7625-24/08 
4. Data wydania 06. 11.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Powiat Bielski  



7. Numer wniosku dotyczącego decyzji              14A 
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

              13 A                       

12. Uwagi  
 
 
 
1. Numer wpisu                                    12/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Świadczenie usług w zakresie  usuwania elementów 

zawierających azbest z urządzeń dostarczanych przez Valeo  
3. Znak sprawy OŚ. 7625-8/08 
4. Data wydania 12. 11.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Firma SanTa  EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Spółka 

Jawna  Sandomierz ul. Portowa 24  
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji              6A 
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja ostateczna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  
 
 
1. Numer wpisu                                    13/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Budowa warsztatu autoserwisu z pomieszczeniami zaplecza 

biurowo-socjalnego na działce nr 787/52  
3. Znak sprawy OŚ. 7625-29/07/08 
4. Data wydania 12. 12.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Arkadiusz Słowiński  
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji              
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  
 
 



1. Numer wpisu                                    14/B 
2.  Zakres przedmiotowy decyzji Zbieranie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego na działkach nr 4115/5 i 4149  w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-14/08 
4. Data wydania 12. 12.2008 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o.   
7. Numer wniosku dotyczącego decyzji              
8. Miejsce przechowywania(nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer  telefonu kontaktowego 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 409 lub 
410) tel. (032) 214-71-00) 

9. Informacja ,czy decyzja jest ostateczna  
oraz adnotacje o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

Decyzja jest prawomocna 

10.  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji  

 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

8 A 

12. Uwagi  
 
 
 
 
 
 
 


