
Formularz B – karta informacyjna dla decyzji  środowiskowej -2007 
 
Lp. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 
1. Numer wpisu                                         1/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Przebudowa wodociągu w ulicy Ogrodników, Jemiołowej i 

Modrzewiowej w Ligocie wraz z przyłączami do budynków 
mieszkalnych 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-15/06/07 
4. Data wydania 10.01.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   

 
 
1. Numer wpisu                                         2/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5089 

„Zabrzeg” 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-17/06/07 
4. Data wydania 15.01.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Polska Telefonia Komórkowa Warszawa  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   



 
 
1. Numer wpisu                                         3/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Obróbka wykończeniowa połączona z kontrolą jakości 

półproduktów oraz produktów wykonanych z gumy, tworzywa 
sztucznego i metalu w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy 
Pionkowej 8 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-21/06/07 
4. Data wydania 05.02.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Lotos Park Technologiczny Oddział w Czechowicach-Dziedzicach 
ul. Pionkowa 

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
1. Numer wpisu                                        4/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta 

Czechowice-Dziedzice 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-19/06/07 
4. Data wydania 28.02.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach   
S.A.  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 



1. Numer wpisu                                        5/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań 

w km 1+200-5+600 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-5/06/07 
4. Data wydania 28.02.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
1. Numer wpisu                                       6/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych /FAME/ w rejonie ulicy Barlickiego w 
Czechowicach-Dziedzicach 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-27/06/07 
4. Data wydania 19.03.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Lotos Biopaliwa Sp. z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

z udostępnienia  wyłączono na wniosek inwestora  technologię 
produkcji 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
 
 
 



 
1. Numer wpisu                                       7/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, przebudowa wodnej sieci cieplnej, budowa zbiornika 
popożarowego w Czechowicach-Dziedzicach 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-24/06/07 
4. Data wydania 23.03.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Valeo Elcectric and Electronic Systems Sp. z o.o.  w 
Czechowicach-Dziedzicach  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
1. Numer wpisu                                      8/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa nowego układu drogowego obejmującego istniejące i 

projektowane hale produkcyjne w Czechowicach-Dziedzicach przy 
ulicy Bestwińskiej 21 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-35/06/07 
4. Data wydania 23.03.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Valeo Elcectric and Electronic Systems Sp. z o.o.  w 
Czechowicach-Dziedzicach  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
 



 
 
 
1. Numer wpisu                                      9/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa nowej hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym i 

infrastrukturą komunikacyjną na terenie Zakładu Valeo Electric and 
Electronic Systems  Sp. z o.o. 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-2/06/07 
4. Data wydania 26.03.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Valeo Elcectric and Electronic Systems Sp. z o.o.  w 
Czechowicach-Dziedzicach  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     10/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Rozbudowa kompostowni osadów ściekowych „Pszczyna” przy 

ulicy Złote Łany w Jankowicach 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-30/06/07 
4. Data wydania 26.04.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Gmina Pszczyna  

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 



 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     11/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Zmiana sposobu przeznaczenia istniejącego obiektu / budynek 

recyklingu/ na galerię kształtów świec ekskluzywnych w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 2 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-3/07 
4. Data wydania 27.06.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Lotos Parafiny Sp. z o.o. Jasło ul. 3-go Maja 1001 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

2/A 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     12/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa Oddziału Produkcji Zniczy na działce nr 3762/70  

położonej w Czechowicach-Dziedzicach  ul. Łukasiewicza 2 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-4/07 
4. Data wydania 10.07.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Lotos Parafiny Sp. z o.o. Jasło ul. 3-go Maja 1001 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

3A 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   



 
 
1. Numer wpisu                                     13/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali ( hala gumowni) 

należącej do NKT Cables S.A. na potrzeby produkcyjne Trelleborg 
Sealing Solutions Polska Sp. z o.o. – produkcja uszczelnień 
gumowych  

3. Znak sprawy OŚ. 7625-26/06/07 
4. Data wydania 20.09.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o. 

7. Numer wpisu 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  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     14/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Obsługa komunikacyjna projektowanej stacji paliw  przy ulicy 

Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach  obejmująca :pas wyłączenia 
z DK-1 w km od 594+653 do km 594+817;przebudowę drogi 
zbiorczej równoległej do DK-1 w km od 594+817 do km 595+006; 
włączenie do DK-1 poprzez rozbudowę istniejącego skrzyżowania 
w km 595+006 wraz z odwodnieniem w km 594+653 do km 
595+006 przy ulicy Płaskiej, Mazańcowickiej, DK-1 w 
Czechowicach-Dziedzicach 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-7/07 
4. Data wydania 21.09.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Państwo Anna i Marek Gałuszka 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

          5/ A 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /032/ 214-71-00 

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

Decyzja jest prawomocna 



dokonanych w niej zmianach 
10. Zastrzeżenia dotyczące 

udostępniania informacji 
  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
1. Numer wpisu                                     15/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wykonanie fundamentów pod cysternę do przechowywania 

parafiny Lumina , posadowienie cysterny na fundamentach i 
podłączenie do instalacji dozowania na terenie Fabryki Zapałek 
Czechowice S.A. 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-9/07 
4. Data wydania 27.09.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Fabryka Zapałek Czechowice S.A. 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

6/A07 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   

 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     16/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa hali ekspozycyjno-warsztatowej z częścią biurową dla 

Firmy PHU STAR-MOTO Maciej Stańco w Czechowicach-
Dziedzicach przy ulicy Świerkowickiej 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-10/07 
4. Data wydania 17.08.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Firma STAR-MOTO Maciej Stańco 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

7/A/07 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /032/ 214-71-00 

9. Informacja, czy decyzja jest 
ostateczna oraz adnotacje o 
ewentualnym wstrzymaniu 

Decyzja jest prawomocna 



wykonania decyzji lub o 
dokonanych w niej zmianach 

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępniania informacji 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   
 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     17/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wykonanie sieci wodono-kanalizacyjnej na inwestycji osiedle 

domków jednorodzinnych „PASIEKA” w Czechowicach-
Dziedzicach etap I i II 

3. Znak sprawy OŚ. 7625-12/07 
4. Data wydania 17.08.2007 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Przedsiębiorstwo Budowlane „HB-UNIBUD” S.A. 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

9/A07 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   

 
 
 
 
1. Numer wpisu                                     18/B 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Budowa nalewaka olejów z wagą samochodową w Czechowicach-

Dziedzicach 
3. Znak sprawy OŚ. 7625-21/07 
4. Data wydania 26.11.2007r 
5. Nazwa organu, który wydał 

decyzję 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja 
dotyczy 

Lotos OIL S.A. 

7. Numer wpisu wniosku 
dotyczącego decyzji 

21/A07 

8. Miejsce przechowywania / nazwa  
instytucji , nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, 
numer telefonu kontaktowego/ 

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa /III p. pok. 409  lub  414  
tel. /032 / 214-71-69 lub /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 

  Brak 

11. Numery innych kart dotyczących 
podmiotu, którego dotyczy decyzja 

 

12  Uwagi   

 
 
 
 
 
 
 


