
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  2 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew na działce nr 1601/155 
km 2 w Ligocie Turawsk. 
Przyczyna usunięcia: zagrożenie dla ludzi i 
zabudowań 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-3/04 
4  Data złożenia  2003-06-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydana decyzję  -   NIE ZEZWOLONO 
NA  USUNIĘCIE DRZEW 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  3 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie wierzby na działce 1205/17 km5 
Krasiejów gm.Ozimek 
Grunt staniw własnośc gminy 
Ozimek.Przyczyna- zagraża bezp. 
 

3  Znak sprawy  6131-1/04 
4  Data złożenia  2004-06-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 WydziałOchrony Środowiska p.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalającą bez pobirania 
opłat,art 86ust1pkt4i13 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  4 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew na działce 111 km2 



Chrząstowice 
Utrudnienia w komunikacji i 
uniemożliwienie konserwacji rowu 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-4/04 
4  Data złożenia  2004-06-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalająca bez 
pobierania opłat,art 86 ust.1pkt 13 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  5 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew - topoli w 
St.Siołkowicach gm.Popielów.działka nr 
390.przy ul Klapacz.Przyczyna usunięcia - 
zagrożenie bezpieczęństw. 
 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-2/04 
4  Data złożenia  2004-06-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Plan sytuacyjny, informaja z rejestru 
gruntów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Pawiutu Opolskiego 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalajacą bez 
pobierania opłat,art 86ust1pkt4i13 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  6 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  usunięcie drzew na rziałce nr 23 km 1 w 
Niwkach gm Chrząstowice 
Utrudnienia w komunikacji 

3  Znak sprawy  OS.BM.6131-5/04 



4  Data złożenia  2004-06-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie wydano decyzji na usunięcieDrzewa 
usunięto bez zgody.Sprawca osoba 
fizyczna,którą wskazano w piśmie 
skierowanym do gminy . 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  7 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa - 1 szt topola, na działce 
nr 455 km4 Turawa.. 
Teren boiska sportowego,suche,zagraża 
bezpieczeństwu ludzi. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-6/04 
4  Data złożenia  2004-07-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 
drzewa,art,86ust.1pkt4 i 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  8 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew na działkach nr 6,7,8/1 km 
1 Turawa na terenie stacji wodociągowej. 
Drzewa - 4 sosny przylegają do stacji trafo 
i stanowią dla niej zagrożenie, 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-7/04 
4  Data złożenia  2004-07-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 



ul. Opolska 39c 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe  w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja zezwalająca na usunięcie bez 
pob.opłat art.86 ust.1 pkt 4 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  9 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa - lipy / obwód 272 cm/ 
na działce 1442 w Prószkowie przy ulicy 
Partyzanckiej. Utrudnienie wjazdu. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-8/04 
4  Data złożenia  2004-07-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Dexcyzja zezwalająca bez oibierania 
opłaty-art 86 ust 1 pkt 5 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  10 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 drzew- lip na działce nr 157 w 
Naroku gm. Dąbrowa. 
Przyczyna usunięcia- częściowo uschnięte i 
obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-10/04 
4  Data złożenia  2004-07-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja na usunięcie 2 drzew bez pobirania 
oplaty art 86 ust.1pkt4 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  11 

2  Zakres przedmiotowy wniosku   

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-11/04 
4  Data złożenia  2004-07-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie bez pobierania 
opłaty art 86 ust 1 pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  12 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew - lip w Tarnowie 
Opolskim na dzialce nr .............. 
Przyczyna usunięcia drzew - częściowo 
suche, obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-12/04 
4  Data złożenia  2004-07-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie bez pobierania 
opłaty art 86 ust 1 pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  13 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew akacji na dzialce 144 w 
Ligocie Tułowickiej. 
Przyczyna usunięcia - obumarcie, 
sąsiedztwo linii energet. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-13/04 
4  Data złożenia  2004-07-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie drzew bez 
pobierania opłaty art.86 ust1 pkt 4i9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  14 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew : 1szt- modrzew,1szt-
lipa,4szt-grab na działce nr256 
w Murowie.Przyczyna: częściowo suche, 
spróchn. zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-14/04 
4  Data złożenia  2004-07-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie,bez pobierania 
opłaty art 86 ust 1 pkt 4 i 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  15 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa - olchy na działce nr 
657/106 w Dańcu  



Przyczyna- drzewo całkowicie suche. 
3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-9/04 
4  Data złożenia  2004-07-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalajacą na usunięcie 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zezwolono na usunięcie drzewa bez 
pobieranai opłaty art 86 ust 1 pkt 9 

11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  16 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew w gminie Prószków: lipa-
ul.Partyzancka, modrz.2szt w Ligocie 
Prósz.,klon-Prśzków ul Zamkowa,groch.4 
szt-droga Chrząszczyce-Domecko 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-17/04 
4  Data złożenia  2004-07-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatoqwe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie,bez pobierania oplaty, 
art.86 ust 1 pkt 4 i 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  17 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew: 5 szt jarząb.1 szt 
modrzew ,1 św na działkach nr  
459/50,461/50 w Chróścinie Opolskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-16/04 
4  Data złożenia  2004-08-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 



ul. Ks.J.Sztonyka 56 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie zezwolona na wycięcie drzew . 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  18 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew na działce nr 401 w 
Dąbrowie ; 2 szt kasztanów 
1 szt jesion przyczyna usunięcia- uschnięte 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-18/04 
4  Data złożenia  2004-07-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie drzew bez 
pobierania opłaty art.86 ust 1 pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  19 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa 1 szt- świerka na działce 
nr 311/8 w Dębskiej Kuźni. Przyczyna : 
drzewo rośnie na wysokości wjazdu na 
posesję. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-19/04 
4  Data złożenia  2004-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie drzewa bez 
pobierania opłaty art 86 ust.1 pkt 6 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  20 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 drzew - dębów, w obrębie 
Zawada gm.Turawa dz.nr  
138/25,104,120.Przyczyna usunięcia - 
całkowicie obumarłe,  

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-22/04 
4  Data złożenia  2004-09-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalajacą 
OŚ.BM.6131-22/04 w dniu 15.09.04, bez 
pobierania opłaty. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  21 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew w Budkowicach St. gm, 
Murow dz nr 984/6 : 1 szt klon,1 szt 
jarzęb.1 szt brzoza, 1 szt akac.- wszystkie 
ze wzgędu na stan zdrowotny i zagrożenia. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-23/04 
4  Data złożenia  2004-09-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zgodę na usunięcie,bez pobierania 
opłat art.86 ust.1pkt4i9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  22 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa - św w Murowie 
gm.Murów dz.nr 231 
Przyczyna : całkowice obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-24/04 
4  Data złożenia  2004-09-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zgodę na usunięcie bez pobierania 
opłaty,art.86 ust.1pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  23 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wydanie opinni/zgody włąściciela/ do 
wniosku o usunięcie drzewa  
na działce 561/8 obręb Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-21/04 
4  Data złożenia  2004-09-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 WydziałGospodarki Nieruchomościami 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Opinię przekazano do wydz.Gospodarki 
Nieruchomościami.Organem kompetetnym 
do wydania decyzji na usunięcie jest 
Burmistrz miasta Ozimka 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  Działka Skarbu Pąństwa, w wieczystym 
użytkowaniu przez firmę ProLicht 

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  24 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa -1 szt sosna, dz.nr 1/432 
obręb Turawa 
przyczyna usunięcia - obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-25/04 
4  Data złożenia  2004-09-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usuniecie, bez 
pobierania opłaty art 86 ust 1 pkt 4 i 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  25 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew : obręb Górki dz nr 
1017/215- lipa 1 szt,Zimnice Wielkie dz.nr 
801/95 choina kanad. 1szt - przyczyna 
usunięcia drzew: zagrożenie,linia energet. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-26/04 
4  Data złożenia  2004-09-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzję zezwalająca podstawa: art 
86 ust 1 pkt4i9 ustawy 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  26 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 4 szt md na działce 258/11 w 
Karłowicach . 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-27/04 
4  Data złożenia  2004-09-17 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie wyrażono zgody na usunięcie drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  27 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 szt so na działce nr 68/9,68/24 
Rzędów,gm Turawa, 
Przyczyna- drzewa całkowicie suche 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-28/04 
4  Data złożenia  2004-09-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Sobczyk Jerzy 
45-353 Opole 
ul. Zapolskiej 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Kopia wniosku w Wydz.Ochrony 
Środowiska 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Oryginał wniosku przekazano do gminy 
Turawa wg kompetencji,działka jest 
własnością osoby fizycznej. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  28 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 szt -kasztan dz.nr 747/245 
Raszowa 
Przyczyna- drzewo zagraża bezpieczeństwu 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-29/04 
4  Data złożenia  2004-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Wydział Ochrony Środowiska pok.51 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usunięcie bez 
pobierania opłaty art 86 ust 1 pkt 4 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  29 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 7 szt grabów, 1 szt daglezji na 
dz.nr 265 w Murowie, 
Przyczyna- drzewa wykazują oznaki 
chorobowe lub stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-30/04 
4  Data złożenia  2004-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 1.Wydano zgodę na usunięcie 7 szt grabów 
bez pobieranai opłaty art86 ust 1 pkt 4 i 9, 
II. Nie wyrażono zgody na usunięcie 
drzewa daglezji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  30 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 107 drzew : na działce nr 
110/32,km2 wOzimku 1 szt lipa,773/146, 
774/174 km4 w Krasiejowie,5 szt drzew na 
działce 839/205 km4 w Krasiejowie - 
wlasność Skarbu Państwa : wydannie 
zgody.Przyczyna usunięcia drzew- 
inwestycje drogowe. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-31/04 
4  Data złożenia  2004-10-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Wydział Ochrony Środowiska pok.51 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wurażono zgodę na usuniecie drzew bez 
pobierania oplaty art 86 ust.1 pkt 6 i 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  31 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 świerków na dz.nr 487/220 
km1 w Chrząstowicach, 
Przyczyna -  zagrożenie bezpieczeństwa 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-32/04 
4  Data złożenia  2004-10-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usunięcie bez 
pobierania opłaty, art 86 ust 1 pkt 4 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  32 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1drzewa gat.brzoza dz.235/35 
km 6 obręb Chrząstowice, 
przyczyna : silne pochylenie w kierunku 
busdynków 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-33/04 
4  Data złożenia  2004-10-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usuniecie bez 
pobierania opłaty, art 86 ust 1 pkt 4 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  33 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew: 1 szt brzoza, 1 szt dąb 
dz.nr 14/1 obręb Młodnik, 
przyczyna usunięcia: drzewa 
chore,obumierajace. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-34/04 
4  Data złożenia  2004-10-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usunięcie bez 
pobierania oplaty,art 86 ust.1 pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  34 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 drzew topoli dz.nr.209 obręb 
Goszczowice 
przyczyna: obumarcie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-35/04 
4  Data złożenia  2004-10-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usunięcie bez 
pobierania opłaty art 86 ust 1 pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  35 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Starych Siołkowicach oraz 
na wykonanie urzadzen do oczyszczania 
ścieków  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-4/2001 
4  Data złożenia  2001-01-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje z dnia 26.02.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  36 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
w Krzanowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-5/2001 
4  Data złożenia  2001-01-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt budowlano - wykonawczy z 
elementami operatu wodnoprawnego 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję dnia 14.02.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  37 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z zakładowego ujęcia wody 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-7/2001 



4  Data złożenia  2001-01-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci i 
Młodzieży 
46-053 Suchy Bór 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt analizy jakości wody 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  38 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
w Czarnowąsach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-6/2001 
4  Data złożenia  2001-01-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję dnia 07.02.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  39 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór i 
pietrzenie wód w zbiorniku wodnym w 
Prószkowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-8/2001 
4  Data złożenia  2001-01-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Orlik Alfred 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Krasickiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu- Wydział 



Ochrony Środowiska 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  40 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z zakładowego ujęcia wody - 
zakład NORGIPS 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-9/2001 
4  Data złożenia  2001-02-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Knauf Sp. z o.o. w Brzeziu 
46-021 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 

Wydz.Ochrony Środowiska 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję dnia 05.03.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  41 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych -HYDROED w 
Luboszycach 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/37/00 
4  Data złożenia  2000-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mechanika Maszyn Zakład Hydrauliki 
Siłowej HYDROED 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Opolska 42 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja nr OŚ.7644/O/I/37/00 z dnia 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 07.11.2000r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  42 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych - Zakład Kamieniarski w 
Dabrowie, ul. Szkolna 8 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/46/00 
4  Data złożenia  2000-11-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Kamieniarski - Zbigniew Węgliński 
40-585 Katowice 
ul. Brynicy 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.7644/O/I/46/00 z dnia 
21.12.2000r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  43 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebez. - Zakład Przemysłu Drzewnego w 
Suchym Borze 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/45/00 
4  Data złożenia  2000-10-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Opolski Przemysł Drzewny "OPDREW" 
SA 
45-031 Opole 
ul. Łangowskiego 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowqe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.7644/O/I45/00 z dnia 
04.12.2000r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  44 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych w Urzędzie Gminy 
Turawa 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/47/00 
4  Data złożenia  2000-10-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.7644/O/I/47/00 z dnia 
15.01.2000r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  45 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych w Hurtowni Środków 
Ochrony Roślin w Czarąsach 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/49/00 
4  Data złożenia  2000-12-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zdzuj Jan - Hurtownia Środków Ochrony 
Roślin w Borkach 
46-020 Borki 
ul. Lompy 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.7644/O/I/49/00 z dnia 
08.02.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  46 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych Oczyszczalnia ścieków w 
Kosorowicach 



3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/3/01 
4  Data złożenia  2001-01-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Usługowe 
INSTER 
44-101 Gliwice 
ul. Jana Pawła II 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.7644/O/I/3/01 z dnia 
05.03.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  47 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych - Zakład Mechaniki 
Pojazdowej w Luboszycach, ul. Opolska 52 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/4/01 
4  Data złożenia  2000-10-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Mechaniki Pojazdowej - Franciszek 
Jaworski 
46-022 Luboszyce 
ul. Opolska 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.7644/O/I/4/01 z dnia 
21.02.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  48 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych - stacja bazowa telefoni 
komórkowej w Jełowej przy ul. Oleskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/O/I/10/01 
4  Data złożenia  2001-02-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
ALTEL w Tychach 
43-100 Tychy 



ul. Grota Roweckiego 42 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.7644/O/I/10/01 z 
dn.28.03.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  49 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych -Kopalnia bazaltu 
"RUTKI-LIGOTA" 

3  Znak sprawy  OŚ.7647-2/01 
4  Data złożenia  2001-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kopalnia Odkrywkowych Surowców 
Drogowych SA 
49-100 Niemodlin 
ul. Boh. Powstań Śl. 3 30 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.7647-2/01 z dnia 
01.06.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  50 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych- budynek handlowo-
Usługowy w Czarnowąsach, ul. 
Warsztatowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.7647-4/01 
4  Data złożenia  2001-06-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cebula  Adrian właściciel budynku handl.-
usł. 
46-020 CZARNOWĄSY 
ul. Warsztatowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Poaiwtowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.7647-4/01 z dn. 06.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 15 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  51 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych Drukarnia "IPAK" w 
Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OŚ.Mdz.7647-7/01 
4  Data złożenia  2001-06-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Opolskie 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-7/01 z dn. 
13.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  52 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych - stacja bazowa telefoni 
komórkowej na twrenie firmy 
"NAVISTOR" w  Dobrzeniu Małym 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-8/01 
4  Data złożenia  2001-06-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ATEM - Polska Sp. z o.o. Filia Gliwice 
44-100 Gliwice 
ul. Jasna 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-8/01 z dn. 
09.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  53 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych Zakład UsłUgowo-
Handlowy "Auto-Czok" w Kepie, ul 
Wróblińska 1b 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-9/01 
4  Data złożenia  2001-06-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Z.H.U. Auto-Czok - Bernard Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-9/01 z dn. 
17.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  54 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych - stacja bazowa telefoni 
komórkowej w Debskiej Kuźni 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-15/01 
4  Data złożenia  2001-07-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
ALTEL w Tychach 
43-100 Tychy 
ul. Grota Roweckiego 42 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzjan nr OŚ.MDz.7647-15/01 z dn. 
17.08.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  55 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
innych niz niebezpieczne przez Spółkę 
EPO  

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647/29/01 
4  Data złożenia  2001-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  1.ocena przydatności popiołu lotnego do 
produkcji betonu 2. Certyfikat zgodności 3. 
Raport kontrolny 4. Raport z badań 
promieniotwórczości 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-29/01 z dni. 
12.11.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  56 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Zakładzie Auto-Service Stefan 
Piekorz w Dobrzeniu Wielkim, ul. 
Strzelców Byt. 70 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-50/01 
4  Data złożenia  2001-10-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Auto-Service Stefan Piekorz 
46-081 DOBRZEŃ WIELKI 
ul. Strzelców Bytomskich 70 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-50/01 z dn. 
18.10.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  57 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 



niebezpiecznych przez Auto-Elektro Servis 
Wencel - Ochodze 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-20/02 
4  Data złożenia  2002-02-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Auto-Elektro_Serwis Wencel Rudolf w 
Ochodzach 
46-070 Ochodze 
ul. Opolska 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Kopia decyzji na usuwanie i transport 
odpadów niebezpiecznych dla 
Przedsiebiorstwa P.H. "KOMA w Opolu, 
ul. Oleska 117 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-20/02 z dn. 
03.04.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  58 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego nr 
OŚ.6223-3/00 z dnia 02.03.2000 r. na wyk. 
urządzeń do oczyszczania ścieków oraz na 
odprowadzanie ścieków do rz. Strugi z 
oczyszczalni w Kosorowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-10/2001 
4  Data złożenia  2001-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję z dnia 28.02.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  59 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozowlenia wodnoprawnego  nr 



OŚ.6241-21/99 z dnia 21.01.2000 r. na  
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
Północnej Obwodnicy m.Opola w zakresie 
zmiany typu urządzeń 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-11/2001 
4  Data złożenia  2001-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Plany sytuacyjne, zgoda UG w Turawie 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję z dnia 01.03.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  60 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnopawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
parku centralnego w Dobrzeniu Wlk. 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-12/2001 
4  Data złożenia  2001-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję z dnia 16.03.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  61 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pietrzenie i 
pobór wody z rzeki Dożyny dla potrzeb 
stawu rybnego w Karczowie oraz 
wykonanie stawu 

3  Znak sprawy  )Ś.BS-6223-13/01 



4  Data złożenia  2001-02-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Prażuch Jerzy 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Szkolna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , aneks do operatu 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję dnia 05.09.2001 - 
uchylono decyzja OŚ.BS.6223-14/02 z dnia 
04.07.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  62 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni w Raszowej nr 35  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-14/2001 
4  Data złożenia  2001-04-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje z dnia 28.05.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  63 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z ul 
Zamkowej w Tułowicach 

3  Znak sprawy  Oś.BS-6223-15/2001 
4  Data złożenia  2001-04-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję z dnia 26.04.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  64 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie mieszaniny ścieków 
(poprodukcyjnych i bytowych) z Zakładu 
Utylizacyjnego Węgry  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-16/2001 
4  Data złożenia  2001-03-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROFET Przedsiębiorstwo Utylizacji 
Odpadów Zwierzęcych Sp. zo.o. Osetnica 
 Osetnica 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 08.05.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  65 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
torowiska  rejonu przystanku Dabrowa oraz 
i bytowych z węzła sanitarnego przystanku 
PKP w Dabrowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-17/2001 
4  Data złożenia  2001-04-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej 
Wydz. Inwestycji i Rozwoju Terenowego 
50-951 Wrocław 
ul. Joannitów 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt budowlany / operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 



Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19.06.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  66 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego - 
decyzji nr OŚ.6223-27/2000 z dnia 
08.09.2000 r. w zakresie zmiany rodzaju 
separatora na stacji paliw we Wrzoskach  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-18/2001 
4  Data złożenia  2001-04-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  dokumenty dot. separatora 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 23.04.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  67 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnegoi 
decyzja nr OŚ.6223-33/2000 w zakresie 
zmiany rodz. separatorów  do oczyszczania 
ścieków deszczowych z torowiska linii na 
terenie gmin Opole, Komprachcice, 
Dabrowa   

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-20/2001 
4  Data złożenia  2001-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej 
Wydz. Inwestycji i Rozwoju Terenowego 
50-951 Wrocław 
ul. Joannitów 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.05.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  68 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych dla ujęcia wody w 
Niemodlinie, odprowadzanie popłuczyn 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-24/22001 
4  Data złożenia  2001-06-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Gościejowice Małe 
ul.  12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.08.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  69 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków z przydowmowej 
oczyszczalni w Jełowej do ziemi 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-25/2001 
4  Data złożenia  2001-07-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Płuska Krzysztof 
45-001 Opole 
ul. Chabrów 149/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt technoczno - technologiczny, opinia 
geologiczno - inzynierska 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.08.2001 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  70 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych zi 
transformatorów na terenie stacji wysokich 
napięć GPZ Ozimek ul. Polna 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-26/2001 
4  Data złożenia  2001-07-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.09.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  71 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
terenu rekreacyjno - mieszkalnego w 
Osinach ul. Polna  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-27/2001 
4  Data złożenia  2001-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Norpartner Sp. z o.o. 
45-560 Opole 
ul. Jagiellonów 84a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz. Ochr.Śroodwiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.10.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  72 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
obudowy studni wierconej nr 1z na ujęciu 
wody w Brzeziu zmiana pozwolenia na 
pobór wód podziemnych - decyzji nr OŚ.II-
7211/166/89 z dnia 22.11.1989 r  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-29/01 
4  Data złożenia  2001-08-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Elektrownia Opole SA 
 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny - 2 szt. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.09.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  73 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni ścieków w Dylakach  do rzeki 
Libawy  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-30/01 
4  Data złożenia  2001-08-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.09.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  74 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
drogi krajowej w Jełowej 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-31/01 
4  Data złożenia  2001-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 06.11.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  75 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - ELKOM w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-7/02 
4  Data złożenia  2002-01-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Kopie umów i decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-7/02 z dn. 
20.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  76 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Starych 
Siołkowicach oraz odprowadzanie 
popłuczyn 



3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-32/01 
4  Data złożenia  2001-10-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  77 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Domu Pomocy Społecznej w 
Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-10/02 
4  Data złożenia  2002-01-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dom Pomocy Społecznej 
46-060 Prószków 
ul. Zamkowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.7647-10/02 z dnia 
15.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  78 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne przez DSS Recykling w 
Chróścinie Opolskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-35/02 
4  Data złożenia  2002-03-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DSS Recykling Sp. z o.o. 
46-073 Chróscina Opolska 
ul. Piaskowa 9 
AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 



46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-35/02 z dn. 
25.04.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  79 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na eksploatację 
studni w Dańcu oraz zmiana pozowolenia 
na pobór wód w zakresie ilości wody 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-33/01 
4  Data złożenia  2001-10-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08.11.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  80 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne pobór wód 
podziemnych oraz odprowadzanie 
popłuczyn z ujecia wody w Kurzniach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-35/01 
4  Data złożenia  2001-10-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Mechaniki Pojazdowej - Paweł 
Piechniczek 
46-061 Źlinice 
ul. Prószkowska 5 
Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  81 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
niebezpiecznych przez Zakład Mechaniki 
Pojazdowej w Źlinicach 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-9/02 
4  Data złożenia  2002-01-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Kopia decyzji na usuwanie i transport 
odpadów niebezpiecznych dla VOLTAR sc 
w Żorach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.Mdz.7647-9/02 z dn. 
22.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  82 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na eksploatacje 
oczyszczalni ścieków w Tułowicach oraz 
zmiana pozwolenia na odprowadzanie 
ścieków w zakresie punktu kontrolnego 
jakości   

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-36/01 
4  Data złożenia  2001-11-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 20.11.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  83 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Praktyce Lekarskiej w 
Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-36/02 
4  Data złożenia  2002-04-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Indywidualna Praktyka Lekarska Janina 
Tęcz - Jagieła 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 5 
(REGON: 531232417) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-36/02 z dn. 
24.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  84 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków deszczowych  w 
decyzji nr OŚ.III/6210/216/97/bd z dnia 
27.11.1997 .r w zakresie eksploatacji 
osadnika 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-37/01 
4  Data złożenia  2001-11-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta "MAŁAPANEW" SA w Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  rysunek, kopia decyzji , uzasadnienie 
wniosku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja z dnia 11.12.2001 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  85 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie stomatologicznym 
w Czarnowąsach,ul. Akacjowa 29 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-38/02 
4  Data złożenia  2002-02-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Winnicka Małgorzata 
49-020 Czarnowąsy 
ul. Akacjowa 29 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDZ.7647-38/02 z dn. 
28.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  86 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych i 
wód pochlodniczych z Zakładu Wylegu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-38/01 
4  Data złożenia  2001-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Strarostwo Powiatowe w Opolu Wydz. 

Ochr. Środ. 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.12.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  87 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Aptece w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-37/02 
4  Data złożenia  2002-03-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Leszczyńska - Apteka w Brzeziu Anna 
 Brzezie k/Opola 
ul.  /46-021 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-37/02 z dn. 
28.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  88 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne -  likwidacja 
studni nr 1 , wykonanie studni na 1a na 
ujeciu wód podziemnych w Michałówku 
oraz zmiana pozwolenia na pobór wód 
podziemnych 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-39/01 
4  Data złożenia  2001-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Gościejowice Małe 
ul.  12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.12.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  89 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 



odpadami w NZOZ "DOMED" w 
Zimnicach Wielkich, ul. Szkolna 2A 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-41/02 
4  Data złożenia  2002-03-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ DOMED w Zimnicach 
46-061 ZIMNICE wIELKIE 
ul. Szkolna 2A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-41/02 z dn. 
29.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  90 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
pozdziemnych dla potrzeb pompy ciepła do 
ogrzewania budynku w Sławicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-40/01 
4  Data złożenia  2001-11-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Klich Henryk 
 Sławice 
ul. Stawowa  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.12.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  91 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami Lecznicy Weterynaryjnej w 
Krzanowicach, ul. Armii Ludowej 21 b 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-23/02 
4  Data złożenia  2002-02-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna 
45-101 Opole 
ul. Ligudy 140 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-23/02 z dn. 
23.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  92 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu Prolicht- Reklama w 
Ozimku - zmiana separatora 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-41/01 
4  Data złożenia  2001-11-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.11.2001 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  93 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Opolskim Ośrodku 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w 
Suchym  Borze 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-21/02 
4  Data złożenia  2002-02-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ORDIM Opolski Osrodek Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży 
46-053 Suchy Bór 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  94 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
powierzchniowych dla potrzeb stawów 
rybnych w Turawie - Marszałkach 

3  Znak sprawy  OŚ.CzS-6223-42/01 
4  Data złożenia  2001-11-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wolny Krystian 
46-042 Szczedrzyk 
ul. Robotnicza 12b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.03.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  95 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
niebezpiecznych przez AUTOPART - sklep 
firmowy w Niemodlinie, ul. Nowa 11 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-27/02 
4  Data złożenia  2002-02-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTOPART Mielec - Fabryka 
Akumulatorów 
39-300 Mielec 
ul. Kwiatkowskiego 2a 
PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej 
Wydz. Inwestycji i Rozwoju Terenowego 
50-951 Wrocław 
ul. Joannitów 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Kopia decyzji na usuwanie i transport 
odpadów niebezpiecznych dla Fabryki 
Akumulatorów Sp. z o.o. w Mielcu, ul. 
Kwiatkowskiego 2a 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-27 z dn. 
06.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  96 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego nr 
OŚ.6223-33/2000 na odwodnienie 
torowiska w zakresie przesunięcia wylotów 
- linia kolejowa E-30  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-43/01 
4  Data złożenia  2001-12-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  97 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprtawne na 
odprowadzanie ścieków bytowych z 
oczyszczalni w Karłowicach do rzeki 
Stobrawy 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-44/01 
4  Data złożenia  2001-12-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zorza" 
49-325 Karłowice 
ul. Polna 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operaty wodnoprawny oraz dokumentacja 
sprawozdawcza z remontu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Opolu 

8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję z dnia 25.01.2002 r - 
decyzja wygasła decyzja OŚ.BS-6223-37 z 



dnia 10.01.2003 r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  98 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na przejście 
kolektorem przez Kanał Gościejowicki oraz 
na odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni Niemodlin 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-45/01 
4  Data złożenia  2001-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19.02.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  99 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
w m. Masów  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-46/01 
4  Data złożenia  2001-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.02.2002 .r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  100 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wod opadowych i wód 
pochlodniczych z zakładu "Rolnik" w 
dańcu do rz. Sucha 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223 - 47/01 
4  Data złożenia  2001-12-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLNIK Sp. z o.o. w Dańcu 
46-053 Daniec 
ul. Dąbrowicka 50 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wydz.Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  101 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 szt topoli w obrębie Dębska 
Kuźnia dz.nr 750/191 
Przyczyna; korzenie drzew wrastają w 
instalację wodociągowo gminy 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-36/04 
4  Data złożenia  2004-10-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie na usuniecie bez 
pobierania oplaty art 86 ust 1 pkt 4 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  102 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa gat.jesion na działce nr 
135/26 obręb Niwki km1 
Przyczyna : drzewo suche, zagraża 
budynkowi 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-37/04 
4  Data złożenia  2004-10-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie bez pobierania opłaty 
art 86 ust 1 pkt 4 i  9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  103 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów na 
terenie bocznicy kolejowej 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-15/03 
4  Data złożenia  2003-01-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EXKOL  Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Kolejowego i Usług Handlowych 
50-502 Wrocław 
ul. Boczna 4 
(REGON: 930503037) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  104 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi w 
Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej 



w Niemodlinie 
3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647 -1/03 
4  Data złożenia  2002-12-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bajer Anna - Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna 
49-100 Niemodlin 
ul. Wieniawskiego 7 
(REGON: 530675489) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  105 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi w Stacji Inseminacyjno - 
Hodowlanej w Karczowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-4/03 
4  Data złożenia  2003-01-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o. 
w Krasnem Stacja w Karczowie 
49-120 Karczów 
ul. Dąbrowska 1 
(REGON: 691532144) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  106 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  uchylenie decyzji OŚ.6223-5/2000 oraz 
udzielenie pozwolenie wodnoprawnego na 
zwrotny pobór wody dla potrzeb MEW w 
Kolanowicach.  

3  Znak sprawy  OŚ.CzS.6223-22/2001 



4  Data złożenia  2001-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MEWOD s.c.Produkcja, Usługi, Handel 
45-321 Opole 
ul. Pomorska 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  107 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego 
OŚ.6223-21/2000 w zakresie ilości poboru 
wody na ujęciu wody w Dańcu  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-33/2001 
4  Data złożenia  2001-10-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 
46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  108 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami przez firme Materiały 
Budowlane Robert Kowol w Prószkowie, 
ul. Osiedle 2a 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-25/02 
4  Data złożenia  2002-02-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Materiały Budowlane Robert Kowol 
46-060 Prószków 
ul. Osiedle 2A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Powiatowy 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-25/02 z dnia 
07.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  109 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
niebezpiecznych przez Sklep 
Wielobranżowy "METEOR" w Ozimku, ul. 
Powstańców Śl.18-18A 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-44/02 
4  Data złożenia  2002-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przybylak Henryk - Sklep Wielobranżowy 
METEOR 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śl. 18-18A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Kopia decyzji na usuwanie i transport 
odpadów niebezpiecznych dla Kopia 
decyzji na usuwanie i transport odpadów 
niebezpiecznych dla sklepu "METEOR" w 
Ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr )Ś.MDz.7647-44/02 z dn. 
07.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  110 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w w Przedsiębiorstwie P.U.H. 
Fabisz Waldemar w Chróścicach, ul. 
Boczna 1 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-45/02 
4  Data złożenia  2002-03-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHUFabisz Waldemar 
46-080 Chróścice 
ul. Boczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-45/02 z dni. 
11.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  111 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w  w SN Wiejskim Ośrdoodku 
Zdrowia w Chróścinie Opolskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-39/02 
4  Data złożenia  2002-02-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Samodzielny Niepubliczny Wiejski 
Ośrodek Zdrowia 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Kolejowa 23 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 dec. nr OS.MDz.7647-39/02 z dnia 
11.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  112 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ Gabinet 
Stomatologiczny w Dabrowie, ul. 
Ciepielowicka 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-64/02 
4  Data złożenia  2002-04-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ Gabinet Stomatologiczny w 
Dabrowie, 
46-120 Dąbrowa 
ul. Ciepielowicka 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja nr OŚ.MDz.7647-64/02 z dn. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 11.06.2002r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  113 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ Gabinet 
Stomatologiczny w Tarnowie Opolskim 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-63/02 
4  Data złożenia  2002-04-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gabinet Stomatologiczny - Krystyna 
Winiarska 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Świerczewskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-63/02 z dn. 
12.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  114 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w "ALMARG" A.Stepaniak 
Mechnice, ul. Niemodlińska 36 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-24/02 
4  Data złożenia  2002-02-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ALMARG Aleksandra Stepaniak 
46-073 Mechnice 
ul. Niemodlińska 36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-24/02 z dn. 
06.06.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  115 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w przez BESt-OPEBEL sc w 
Czarnowąsach i zezwolenie na transport 
odpadów innych niz niebezpieczne 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-42/02 
4  Data złożenia  2002-04-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-
Usługowe BEST-OPEBEL J.Kiryczuk, 
W.Wójcik 
46-020 Borki 
ul. Leśna 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 dec. nr 7647-42/02 z dn. 11.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  116 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w gabinecie stomatologicznym w 
Biadaczu, ul. Leśna 6b 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-47/02 
4  Data złożenia  2002-04-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rosikoń-Świerczewska Ewa właścicielka 
gabinetu stomatologicznego w Biadaczu 
 Biadacz 
ul. Leśna 6b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-47/02 z dn. 
14.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  117 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w w gabinecie dentystycznym w 
Boguszycach, ul. Opolska 5 

3  Znak sprawy  OS.MDZ.7647-46/-2 
4  Data złożenia  2002-04-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Tutak Elzbieta - wł. Gabinetu 
Stomatologicznego 
45-087 Opole 
ul. Pasieczna 6B/15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-46/02 z dn. 
25.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  118 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Aptece Prywatnej w Ozimku, 
ul. Częstochowska 19 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-30/02 
4  Data złożenia  2002-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Apteka Prywatna SJ Krystyna Maloszek-
Klaczka 
46-040 Ozimek 
ul. Częstochowska 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-30/02 z dn. 
18.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  119 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ Praktyka lekarza 
Rodzinnego w Turawie, ul. Opolska 39c 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-31/02 



4  Data złożenia  2002-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Praktyka Lekarza Rodzinnego w Turawie 
46-045 Turawa 
ul. Częstochowska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-31/02 z dn. 
22.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  120 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Poradni K w Ozimku, ul. 
Częstochowska 31 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-65/02 
4  Data złożenia  2002-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ  Poradnia "K" w Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Częstochowska 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-64/02 z dn. 
22.07.02r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  121 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Ozimku, ul, Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-66/02 
4  Data złożenia  2002-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gasiorowska Małgorzata - Gabinet 
Stomatologiczny 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-66/02 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  122 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne przez firmę Usługi 
Transportowe Janusz Wajs w Kotorzu 
Małym, ul. Zielona 4 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-85/02 
4  Data złożenia  2002-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe - Janusz Wajs 
45-045 Kotórz Mały 
ul. Zielona 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-85/02 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  123 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
niebezpiecznych przez Spółke z o.o. 
"OKTAN" w Krzanowicach, ul. Armii 
Ludowej 51 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-89/02 
4  Data złożenia  2002-05-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "OKTAN"  Sp. z o.o. w Krzanowicach 
46-020 Krzanowice 
ul. Armii Ludowej 51 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-89/02 z dn. 
29.07.2002r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  124 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ "REMEDIUM" w 
Popielowie, ul. Dworcowa 39 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-92/02 
4  Data złożenia  2002-04-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ REMEDIUM w Popielowie 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-92/02 z dn. 
22.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  125 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Praktyce Stomatologicznej w 
Popielowie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-93/02 
4  Data złożenia  2002-04-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Majgiera Artur 
45-267 Opole 
ul. Grota Roweckiego 11/5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-93/02 z dn. 
24.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  126 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie stomatologicznym 
w CHmielowicach, ul. Korfantego 16 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-94/02 
4  Data złożenia  2002-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Jednaki Jolanta 
46-070 Komprachcice 
ul. K.B. Bilińskiego 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-94/02 z dn. 
25.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  127 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - Gabinet Stomatologiczny w 
Ozimku, ul. Dzierzona 2c 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-99/02 
4  Data złożenia  2002-05-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dronia - Lempa Grażyna 
46-040 Ozimek 
ul. Dzierżona 2c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-99/02 z dn. 
25.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  128 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne przez DSS Recykling 
Spólka z o.o. w Chróścinie Opolskiej, ul. 
Piaskowa 9 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-100/02 



4  Data złożenia  2002-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DSS Recykling Sp. z o.o. 
46-073 Chróscina Opolska 
ul. Piaskowa 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-100/02 z dn. 
26.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  129 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w "LASERDENT" w Suchym 
Borze, ul. Cicha 7 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-101/02 
4  Data złożenia  2002-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dąbrowska-Leśniak Renata 
46-053 Suchy Bór 
ul. Cicha 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-101/02 z dn. 
25.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  130 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  uchylenie decyzji OŚ.6223-5/2000,  
pozwolenie wodnoprawne dla MEW w 
Kolanowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.CzS.6223-22/2001 
4  Data złożenia  2001-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MEWOD s.c.Produkcja, Usługi, Handel 
45-321 Opole 
ul. Pomorska 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27.06.2001 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  131 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
powierzchniowych dla potrzeb stawu 
wędkarskiego w Zagwiździu 

3  Znak sprawy  OŚ.CzS.6223-1/2002 
4  Data złożenia  2002-01-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Opolu 
45-031 Opole 
ul. Malczewskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja OŚ.CzS.6223-1/02 uchylona przez 
Wojewodę - pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  132 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - Zakład Lakierniczo-Blacharski 
"Auto Blacha & Lack" w Debiu, ul. 
Chrząstowicka 2 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-103/02 
4  Data złożenia  2002-06-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Smandzik Jan 
46-053 Dębie 
ul. Chrząstowicka 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-103/02 z dn. 
29.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  133 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Sp. z o.o. "ROLNIK" w 
Dańcu, ul. Dabrowicka 50 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-32/02 
4  Data złożenia  2002-03-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLNIK Sp. z o.o. w Dańcu 
46-053 Daniec 
ul. Dąbrowicka 50 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-32/02 z dn. 
28.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  134 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na odzysk odpadów innych niz 
niebezpieczne przez Nadleśnictwo Opole 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-34/02 
4  Data złożenia  2002-03-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Nadleśnictwo Opole 
45-517 Opole 
ul. Groszowicka 10 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr Oś.MDz.7647-34/02 z dn. 
24.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  135 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ujęcie w Raszowej - 
uchylenie pozwolenia OŚ.BS.6223-14/2001 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-2/2002 
4  Data złożenia  2002-01-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , aneks do operatu 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje dnia 22.02.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 62 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  136 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Centrum Ogrodniczym w 
Dobrzeniu Małym 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-75/02 
4  Data złożenia  2002-05-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Centrum Ogrodnicze - Jolanta Piekorz w 
Dobrzeniu Małym 
46-081 Dobrzeń Mały 
ul. Opolska 115 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-75/02 z dn. 
02.08.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  137 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 



odpadami w SNZOZ REMEDIA w 
Prószkowie, ul. Polna 1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-52/02 
4  Data złożenia  2002-04-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SNZOZ  REMEDIA w Prószkowie 
46-060 Prószków 
ul. Polna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  138 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Laryngologiczny w 
Ozimku  

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-87/02 
4  Data złożenia  2002-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Holubecka Aleksandra 
45-480 Opole 
ul. Orzechowa 10/6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-87/02 z dn. 
13.08.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  139 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ Praktyka Lekarza 
Rodzinnego w Osowcu, ul. Olwska 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-53/02 
4  Data złożenia  2002-04-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 
46-023 Osowiec 
ul. Oleska 4 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-53/02 z dn. 
13.08.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  140 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Okulistycznym w 
Ozimku, ul. Częstochowska 31 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-86/02 
4  Data złożenia  2002-05-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bańczyk Alicja 
46-380 Dobrodzień 
ul. Chłopska 8/15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-86/02 z dn. 
27.08.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  141 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Kurzniach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-3/2002 
4  Data złożenia  2002-02-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje dnia 06.05.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 35 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  142 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Kup, ul. Szpitalna 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-102/02 
4  Data złożenia  2002-05-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  143 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w ZOZ JOAMED w 
Karłowicach, ul. Kolejowa 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-127/02 
4  Data złożenia  2002-07-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZOZ JOAMED w Karłowicach 
46-037 Karłowice 
ul. Kolejowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-127/02 z dn. 
06.09.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  144 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Lekarskim w 
Czarnowąsach, ul. Jagiełły 2 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-146/02 
4  Data złożenia  2002-08-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Falenta-Hitnarowicz Małgorzata 
46-020 Czrnowąsy 
ul. Wapienna 6/5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-146/-2 z dn. 
25.09.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  145 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w stacji bazowej telefonii 
komórkowej w Kup 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-136/02 
4  Data złożenia  2002-07-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PTK "Centertel" Sp.z o.o. w Warszawie 
Oddział w Katowicach 
40-527 Katowice 
ul. Gawronów 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-136/02 z dn. 
26.09.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  146 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Pediatrycznym 
SYNAPSA w Ozimku, ul. Czestochowska 
31 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-153/02 
4  Data złożenia  2002-09-11 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 NZOZ SYNAPSA 
46-040 Ozimek 
ul. Częstochowska 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-153/02 z dn. 
08.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  147 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Praktyce Lekarskiej w 
Żelaznej, ul. Opolska 60 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-139/02 
4  Data złożenia  2002-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Konik Wiesław 
49-120 Żelazna 
ul. Opolska 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-139/02 z 
dn.23.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  148 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na odzysk odpadów innych niz 
niebezpieczne przez Spółdzielnię Usług 
Rolniczych w prószkowie, ul. Kościuszki 
23 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-128/02 
4  Data złożenia  2002-07-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja nr OS.MDz.7647-128/02 z 
dn.08.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  149 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Starych 
Siołkowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-4/2002 
4  Data złożenia  2002-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , aneks do operatu 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję dnia 23.04.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 35 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  150 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ w Ozimku, ul. 
Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-152/02 
4  Data złożenia  2002-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ w Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-152/02 z dn. 
23.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  151 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w stacji bazowej telefonii 
komórkowej w Dylakach i Chróścicach 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz. 7647-137/02 
4  Data złożenia  2002-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 
02-222 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 181  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-137/02 z dn. 
06.08.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  152 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Ozimku, ul. Czestochowska 31 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-104/02 
4  Data złożenia  2002-06-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ Stomatologiczny w Ozimku, ul. 
Czestochowska 31 
46-040 Ozimek 
ul. CZęstochowska 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  153 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 



odpadami w Gabinecie Stomatologicznym  
w Popielowie, ul. Kościuszki 6 

3  Znak sprawy  OS.Mdz.7647-138/02 
4  Data złożenia  2002-04-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kulig Olaf 
46-090 Popielów 
ul. Kościuszki 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-138/02 z dn. 
08.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  154 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w gabinecie stomatologicznym w 
Zimnicach Wielkich i Dębskiej Kuźni 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-143/02 
4  Data złożenia  2002-08-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ MEDICA 
45-643 Opole 
ul. Oświęcimska 88 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.Mdz.7647-143/02 z dn. 
08.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  155 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz. 7647-155/02 
4  Data złożenia  2002-09-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Pawlińska Kunegunda 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 5 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-155/02 z dn. 
10.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  156 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Prywatnym Gabinecie 
Lekarskim w Ozimku, ul. Dłuskiego 2c/1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-172/02 
4  Data złożenia  2002-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Żurek Dariusz Gabinet Lekarski 
46-040 Ozimek 
ul. Dłuskiego 2c/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-172/02 z dn. 
02.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  157 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 
85 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-154/02 
4  Data złożenia  2002-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Stasiak Jadwiga 
45-723 Opole 
ul. Wrocławska 6c/8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja nr OS.MDz.7647-154/02 z dnia 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 10.12.2002r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  158 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza  dla ubojni i 
masarni w Graczach "EDMA" 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/P/1/2001 
4  Data złożenia  2001-01-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.H.U. "EDMA" Sp.c. 
49-156 Gracze 
ul. Niemodlińska 48 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  1/"Ocena oddziaływania na środowisko 
istniejącej ubojni - rok 1997 2/ Ocena 
oddziaływania na środowisko istniejącej 
ubojni oraz projektowanej modernizacji - 
rok 2000 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wnioskodawca wycofał wniosek w dniu 
22.01.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  159 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
oczyszczalni ścieków w Kosorowicach 
ul.Opolska 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/P/2/2001 
4  Data złożenia  2001-01-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza 
dla oczyszczalni ścieków w Kosorowicach 
przy ul.Opolskiej 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.KAH-
7644/P/2/2001 z dnia 19.02.2001r. 



ustalajacą ilosci i rodzaje substancji 
zanieczyszczajacych dopuszczalnych do 
wprowadzania do powietrza 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  160 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania  do powietrza dla "Mister 
Wood" Sp. z o.o w Niemodlinie 
ul.Korfantego 44 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/P/8/2001 
4  Data złożenia  2001-03-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mister Wood  Sp.z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Korfantego 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do wydania decyzji o 
dopuszczalnej emisji dla "Mister Wood" 
Sp.z o.o. w Niemodlinie ul.Korfantego 44 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wezwano do uzupełnienia , pismem z dnia 
26.04.2001 pozostawiono bez rozpatrzenia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  161 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Wylęgu Drobiu w Niemodlinie-
Gościejowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/P/9/2001 
4  Data złożenia  2001-03-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
atmosferycznego powodowanego emisją 
zanieczyszczeń z emitora kotłowni Zakładu 
Wylegu Drobiu w Niemodlinie - 
Gościejowicach Opolskich Zakładów 
Drobiarskich Continental Grain Company 
S.A. w Opolu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję ustalajacą rodzaje i ilosci 
substancji zanieczyszczajacych 
dopuszczalnych do wprowadzania do 
powietrza atmosferycznego dla obiektu 
istniejacego : Zakładu Wylegu Drobiu w 
Niemodlinie-Gościejowicach 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  162 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Produkcji Odlewniczej "DOLMET" s.c. 
S.J. Dembiczak w Tułowicach 
ul.Świerczewskiego 33 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/11/2001 
4  Data złożenia  2001-04-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dolumentacja do wydania decyzji o 
dopuszczalnej emisji dla Zakładu Produkcji 
Odlewniczej "DOLMET" s.c. Stanisław i 
Jan Dembiczak 49-130 Tułowice 
ul.Świerczewskiego 33 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.KAH-
7644/11/2001 z dnia 25.04.2001ustalającą 
rodzaje i ilosci substancji 
zanieczyszczających dopuszczalnych do 
wprowadzania do powietrza dla obiektu: 
Zakładu w Tułowicach ul.Świerczewskiego 
33 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  163 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla ubojni z 
masarnią P.P.H.U. "EDMA" w Graczach 



ul.Niemodlińskiej 48 
3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/12/2001 
4  Data złożenia  2001-04-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.H.U. "EDMA" Sp.c. 
49-156 Gracze 
ul. Niemodlińska 48 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego powodowanego emisją 
zanieczyszczenia ze źródeł i emitorów 
P.P.H.U. "EDMA" w Graczach przy 
ul.Niemodlińskiej 48 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.7644/12-3/2001 z 
dnia 16.05.2001 ustalającą rodzaje i ilosci 
substancji zanieczyszczajacych 
dopuszczalnych do wprowadzania do 
powietrza dla obiektu istniejacego ubojni w 
Graczach przy ul.Niemodlinskiej 48 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  164 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Z.U.H. "AUTOCZOK" Bernard Czok w 
Kepie ul.Wróblinska 17b 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/25/2001 
4  Data złożenia  2001-07-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego  powodowanego emisja 
zanieczyszczeń ze źródeł i emitorów 
Z.U.H. "AUTOCZOK" Bernard Czok 46-
022 Kępa ul.Wróblińska 17b 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje znak OŚ.KAH-7644/25-
1/2001 z dnia 10.08.2001r. ustalajacą 
rodzaje i ilosci substancji 
zanieczyszczajacych dopuszczalnych do 
wprowadzania do powietrza dla obiektu 
;Zakładu w Kępie ul.Wróblińska 17b 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  165 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Gorzelni w 
Prószkowie ul.Daszyńskiego 12 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/26/2001 
4  Data złożenia  2001-08-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego powodowanego emisja 
zanieczysczeń ze źródeł i emitorów 
Gorzelni Prószków ul.Daszynskiego 12 
dzierżawionego przez firmę "MICH-AŚ" 
Michał Konior 40-018 Katowice 
ul.Generała Sowinskiego 21/36 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje znak OŚ.KAH-
7644/26/2001 z dnia 06.09.2001 ustalajaca 
rodzaje i ilosci substancji 
zanieczyszczajacych dopuszczalnych do 
wprowadzania do powietrza dla obiektu : 
gorzelni w Prószkowie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  166 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszcalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
"DAEWOO" Marco Tuning s.c. 46-070 
osiny ul.Nyska 51 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/27-1/2001 
4  Data złożenia  2001-08-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DAEWOO  Marco Tuning s.c. 
46-070 Osiny 
ul. Nyska 51 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
atmosferycznego powodowanego emisją 
zanieczyszczeń ze źródeł i emitorów Marco 
Tuning Auto Srewis s.c. w Osinach 
ul.Opolska 1A 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.KAH-7644/27-
1/2001 z dnia 24.09.2001 ustalającą rodzaje 
i ilości substancji zanieczyszczających 
dopuszczalnych do wprowadzania do 
powietrza dla obiektu : DAEWOO Marco 
Tuning s.c. 46-070 Osiny k/Opola ul.Nyska 
51 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  167 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Utylizacji Węgry  

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/30/2001 
4  Data złożenia  2001-09-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Utyliacji Odpadów 
Zwierzęcych 'PROFET" Sp. z o.o. w 
Osetnicy 59-225 Chojnów 
59-225 Chojnów 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego powodowanego emisja 
zanieczyszczeń ze źródeł i emitorów - 
Zakład Utylizacji Węgry k/Osowca 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję  OŚ.KAH-7644/30/2001 z 
dnia 28.09.2001 ustalajaca rodzaje i ilości 
substancji zanieczyszczajacych 
dopuszczalnych do wprowadzania do 
powietrza dla  Zakładu Utylizacji Węgry , 
decyzją OŚ.KAH-7644/30/2001 z dnia 
19.10.2004r. wygaszono w/w 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  168 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza Ferma Drobiu 



w Michałówku 
3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/31/01 
4  Data złożenia  2001-11-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
- wniosek o pozwolenie na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza z Fermy 
Drobiu w Michałówku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  decyzję OŚ.KAH-7644/31/01 z  
30.11.2001r. udzielająca pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z istniejących instalacji (źródeł) 
zlokalizowanych na terenie Fermy  Drobiu 
w Michałówku , zmianiona decyzją  
OŚ.KAH-7644/31/01 z 19.03.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  169 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
Przedsiębiorstwa Konstrukcje Stalowe Sp. 
z o.o. w Ozimku ul.Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/32/01 
4  Data złożenia  2001-12-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza wpływu Przedsiębiorstwa 
Konstrukcje Stalowe Sp.z o.o. w ozimku na 
czystość powietrza-studium ochrony 
powietrza dla stanu istniejącego 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.KAH-7644/32-
1/01 z dnia 07.12.2001 pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z istniejacych instalacji (żródeł) 
zlokalizoanych na terenie Sp. z o.o. 
Konstrukcje Stalowe  w ozimku 
ul.Kolejowa 1 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  170 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie i transport 
odpadów innych niz niebezpieczne dla 
ELKOM Sp. z o.o. w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-162/02 
4  Data złożenia  2002-10-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-162/02 z dnia 
02.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  171 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w w Przedsiebiorstwie 
Wielobranzowym BEST-OPEBEL w 
Dobrzeniu Wielkim 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-158/02 
4  Data złożenia  2002-10-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-
Usługowe BEST-OPEBEL J.Kiryczuk, 
W.Wójcik 
46-020 Borki 
ul. Leśna 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-158/02 z dnia 
29.11.02r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  172 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi w Aptece w 
Prószkowie, ul. Zawadzkiego 11 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-163/02 
4  Data złożenia  2002-10-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wiśniewscy Bożena i Ryszard 
46-060  
ul. Zawadzkiego 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-163/02 z dn. 
22.11.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  173 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych na stacji paliw w 
Przysieczy, ul. Strażacka 10 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-175/02 
4  Data złożenia  2002-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAST-A.ROESLER SC w Przysieczy 
46-060 Przysiecz 
ul. Strażacka 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-175/02 z dnia 
18.11.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  174 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w gabinecie lekarskim w 
Ozimku, ul. CZestochowska 31 i Grodźcu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-156/02 
4  Data złożenia  2002-08-20 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Błachut Sylwia 
46-040 Ozimek 
ul. Sikorskiego 9B/3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja Nr OS.MDz.7647-156/02 z dn. 
21.11.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  175 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w gabinecie stomatologicznym w 
Kadłubie Turawskim, ul. Opolska 11 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-164/02 
4  Data złożenia  2002-10-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Tokarska-Jastrzębska Anna 
46-046 Kadłub Turawski 
ul. Opolska 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-164/02 z dn. 
16.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  176 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Prywatnej Aptece w Ozimku, 
ul. Opolska 2 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-174/02 
4  Data złożenia  2002-10-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Antosik Anna Apteka Prywatna 
46-040 Ozimek 
ul. Opolska 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja nr OS.MDz.7647-174/02 z dn. 
16.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  177 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Pawilonie Handlowym w 
Prószkowie, ul. Daszyńskiego  

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-161/02 
4  Data złożenia  2002-10-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Tomechna Franciszek 
46-060 Chrząszczyce 
ul. Opolska  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-161/02 z dn. 
17.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  178 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ PANACEUM w 
Chrząstowicach, ul. Ozimska 17 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-173/02 
4  Data złożenia  2002-11-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ PANACEUM 
46-053 Chrząstowice 
ul. Ozimska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚŚ.MDz.7647-173/02 zdn. 
19.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  179 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
niebezpiecznych przezPKU KUBI - . 
Jerzego Kubiciela zam. w Czarnowąsach, 
ul. Jagiełły 46 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-170/02 
4  Data złożenia  2002-11-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kubiciel Jerzy- PHU KUBI 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Jagiełły 46 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-170.02 z dn. 
18.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  180 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmaina decyzji zatwierdzajacej program 
gospodarki odpadami w Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-10/02 
4  Data złożenia  2002-12-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dom Pomocy Społecznej 
46-060 Prószków 
ul. Zamkowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-10/02 z dn. 
31.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  181 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 



odpadami - Stacja Opieki  i gabinety 
rehabilitacyjne CARITAS na terenie 
powitu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-126/02 
4  Data złożenia  2002-07-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu 
45-010 Opole 
ul. Szpitalna 5a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-126/02 z dn. 
23.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  182 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w stacji bazowej telefonii 
komórkowej w Grabinie gm. Niemodlin 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-137/02 
4  Data złożenia  2002-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WALKO Przedsiebiorstwo Usług 
Technicznych 
45-089 Opole 
ul. Konsularna 8a/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-137/02 z dn. 
22.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  183 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie i transport 
odpadów innych niz niebezpieczne przez 
Przedsiebiorstwo "PoliTechnik" w Brzeziu 
k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-149/-02 
4  Data złożenia  2002-08-20 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Poli-technik Przedsiebiorstwo 
Wielobranżowe Kozioł, Sawicki 
46-081 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-149/02 z dn. 
18.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  184 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Auto-Blacha  Serwice w 
Suchym Borze, ul. Pawlety 37a 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-171/02 
4  Data złożenia  2002-10-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kazubski Stefan- AUTO BLACHA 
SERWICE 
46-053 Suchy Bór 
ul. Pawlwty 37a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-171/02 z dn. 
24.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  185 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie na dz.nr 747/245 obręb Ozimek: 
7 szt drzew gat jrzb,6szt  
drzew gat.głg. Przyczyna usunięcia: 
przebudowa na terenie osiedla  
dróg wewn. i terenów zielonych 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-38/04 
4  Data złożenia  2004-10-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Opolska 
Spółdz.Mieszk."Przyszłość",Adm.Osiedla 
Ozimek 



46-040 Ozimek 
ul. Dłuskiego 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano decyzje zezwalającą, bez 
pobierania opłaty,art.86 ust 1 pkt8 i 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  186 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w ENERGOMONTAŻ-
ZACHÓD-OPOLE W bRZEZIU K/oPOLA 

3  Znak sprawy  os.mdZ.7647-179/02 
4  Data złożenia  2002-11-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD-OPOLE 
46-081 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr oŚ.MDz.7647-179/02 z dn. 
07.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  187 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadó innych niż 
niebezpieczne w "AUTO-BLACHA 
SERWIS" w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-180/02 
4  Data złożenia  2002-11-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wieloch Małgorzata AUTO BLACHA 
SERWIS 
46-053 Dębska Kuźnia 
ul. Wiejska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja nr OS.MDz.7647-180/02 z dn. 
28.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  188 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Prywatnym Gabinecie 
Stomatologicznym w Ozimku, ul. 
Dłuskiego 19/6 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-183/02 
4  Data złożenia  2002-12-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Szybiak Aurelia 
46-040 Ozimek 
ul. Dłuskiego 19/6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-183/02 z dn. 
24.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  189 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla 
"ELTRANS" Sp. z o.o. w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-185/02 
4  Data złożenia  2002-12-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELTRANS Sp. z o.o. w Brzeziu 
46-081 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-185/02 z dn. 
06.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  190 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa 1 szt gat lipa 
dz.nr.110/32 obręb Ozimek. 
Przyczyna usunięcia: utrudnia wjazd do 
garażu. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-39/04 
4  Data złożenia  2004-10-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie wyrażono zgody na usunięcie drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  191 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Niemodlinie, ul. Rynek 31-32 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-187/02 
4  Data złożenia  2002-12-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Soja Ewa 
49-100 Niemodlin 
ul. Rynek 31-32 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-187/02 z dn. 
31.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  192 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 



odpadami w SZOZ w Niemodlinie, ul. 
Zamkowa 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-189/02 
4  Data złożenia  2002-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SNZOZ w Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Zamkowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-189/02 z dnia 
24.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  193 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w NZOZ "BORMED" - Gabinet 
Laryngologiczny w Niemodlinie, ul. 
Wojska Polskiego 5 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-190/02 
4  Data złożenia  2002-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Borowska Sylwia 
45-221 Opole 
ul. Chabrów 36/34 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-190 z dn. 
04.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  194 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Aptece w Tarnowie Opolskim 
,ul. Dworcowa 12 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-191/02 
4  Data złożenia  2002-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Neuman Piotr i Kusz-Neuman Jolanta 
46-05 Tarnów Opolski 



ul. Dworcowa 12 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-191/02 z dn. 
29.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  195 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Okulistycznym w 
Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-198/02 
4  Data złożenia  2002-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rogala Elżbieta 
49-100 Niemodlin 
ul. Dabrowskiej 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-198/02 z dn. 
07.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  196 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami przez zakład Usługi 
Transportowe, Melioracyjne, Roboty 
Ziemne w Opolu, ul. Koszyka 13/2 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-8/03 
4  Data złożenia  2003-01-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe, Melioracyjne, 
Roboty Ziemne Marianna Wójcik 
45-720 Opole 
ul. Koszyka 14/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja nr OS.MDz.7647-8/03 z dn. 
27.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  197 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Gabinecie Stomatologicznym 
w Prószkowie, ul. Opolska 26 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-9/03 
4  Data złożenia  2003-01-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Galus Waldemar 
46-060 Prószków 
ul. Opolska 26 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-9/03 z dn. 
07.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  198 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez Zakład 
Usługowy "REMAT" w Krapkowicach, ul. 
Os. XXX-Lecia 12/92 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-14/03 
4  Data złożenia  2003-01-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 REMAT Polowy Stanisław 
47303 Krapkowice 
ul. Os. XXX lecia 12/92 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-14/03 z dn. 
16.05.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  199 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa gat.topola dz.nr.173/11 
obręb Zawada 
przyczuna : obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-40/04 
4  Data złożenia  2004-11-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wydano zezwolenie bez pobierania opłaty 
art 86 ust 1 pkt 9 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  200 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
Przedsiebiorstwo Mechanizacji Rolnictwa 
Sp. z o.o. w Przyworach, ul. Wiejska 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-25/03 
4  Data złożenia  2003-02-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa 
Sp. z o.o. 
46-055 Przywory 
ul. Wiejska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-25/03 z dn. 
25.03.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  201 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - Mechanika Blacharstwo 
Lakiernictwo Pojazdowe w Brynicy, ul. 1-
go Maja 7 Norbert Pogrzeba 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-27/03 
4  Data złożenia  2003-02-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Pogrzeba Norbert Mechanika  Balcharstwo 
Lakiernictwo Pojazdowe 
46-024 Brynica 
ul. 1-go Maja 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-27/03 z dn. 
31.03.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  202 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w wyniku działalności firmy 
AWAS-Serwis Sp. z o.o. w Earszawie, ul. 
Egejska 1/34 na terenie powitu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-45/03 
4  Data złożenia  2003-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDZ.7647-45/03 z dn. 
05.06.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  203 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Zakładzie Usług 
Fotograficznych 'TU FOTO" w Ozimku, ul. 
Wyzwolenia 24/12 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-53/03 



4  Data złożenia  2003-02-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usług Fotograficznych "TU FOTO" 
Piotr Mińkowski 
46-040 Ozimek 
ul. Wyzwolenia 24/12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-53/03 z dn. 
16.04.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  204 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w zakładzie Stolarskim 
IMPORT-EXPORT DUDEK H&H Sp. w 
Kotorzu Małym, ul. Opolska 48 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-65/03 
4  Data złożenia  2003-04-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-65/03 z dn. 
28.05.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  205 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym 
Fabisz Waldemar w Chróścicach, ul. 
Boczna 1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-77/03 
4  Data złożenia  2003-06-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHUFabisz Waldemar 
46-080 Chróścice 
ul. Boczna 1 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-77/03 z dn. 
23.06.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  206 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami wprzez firme KERAM Marek 
Sówka we Wrocławiu - Zakład w 
Pietrzykowicach gm. Katy Wrocławskie, 
ul. Smolecka 5w  

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-78/03 
4  Data złożenia  2003-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KERAM Marek Sówka 
54-129 Wrocław 
ul. Balonowa 23/10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7646-78/03 z dn. 
09.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  207 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w wyniku działalnosci firmy 
"Spe-Bau" Sp. z o.o. Specjalistyczne Prace 
Budowlane we Wrocławiu, ul. Mielecka 
21/1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-83/03 
4  Data złożenia  2003-05-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SPE-BAU Sp. z o.o Specjalistyczne Prace 
Budowlane 
53-401 Wrocław 
ul. Mielecka 21/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-83/03 z dn. 
11.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  208 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na  transport odpadów innych 
niz niebezpieczne przez firme Transport 
Ciężarowy Król Norbert, ul. Opolska 60 
Rzędów 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-89/03 
4  Data złożenia  2003-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Król Norbert Transpory Ciężarowy 
46-045 Rzędów 
ul. Opolska 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-89/03 z dn. 
11.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  209 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w AUTO SERWIS PHU Gil 
Adam w Walidrogach, ul. Opolska 54 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-93/03 
4  Data złożenia  2003-06-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-93/03 z dn. 
11.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  210 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
"BCH Bogdan Chwaliński" - Opole, ul. 53 
na terenie zakładu w Dabrowie, ul. 
Korczaka 3 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-94/03 
4  Data złożenia  2003-08-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Klosa Joachim 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Korfantego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.Mdz.7647-94/03 z dn. 
21.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  211 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pietrzenie i 
pobór wody z rzeki Prószkówki dla potrzeb 
stawu rybnego w Ligocie Prószkowskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.Cz.S.Z.W. 6223-19/2002 
4  Data złożenia  2002-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Klosa Joachim 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Korfantego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 
26.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  212 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku odpadów w postaci 
popiołów lotnych w procesie techn. 
wytwarzania betonu towrowego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-102/03 
4  Data złożenia  2003-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-102/03 z dn. 
12.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  213 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami przez firme SERWIS 
Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. w 
Kedzierzynie-Koźlu, ul. Portowa 9 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-118/03 
4  Data złożenia  2003-08-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SERWIS Kedzierzyn-Koźle Sp. z o.o. 
47-205 Kędzierzyn Koźle 
ul. Portowa 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-118/03 z dn. 
23.09.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  214 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pietrzenie i 
pobór wody z Młynówki rzeki 
Budkowiczanki dla potrzeb 2 stawów 
rybnych w m. Wojszyn-Sośniny oraz 
wykonanie tych stawów 



3  Znak sprawy  OŚ.Cz.S.Z.W.6223-23/2002 
4  Data złożenia  2002-08-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mikulla Alfred 
46-030 Zagwiździe 
ul. Lipowa 21 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 
29.10.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  215 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pietrzenie i 
pobór wody z rzeki Brzeziczanki dla 
potrzeb fontanny w Parku Centralnym w 
Dobrzeniu Wielkim oraz wykonanie 
niezbędnych urządzeń wodnych 

3  Znak sprawy  OŚ.Cz.S.Z.W. 623-28/02 
4  Data złożenia  2002-10-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 
19.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  216 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pietrzenie i 
pobór wody z rzek: Libawy i 
Pruszkowskiego Potolu dla potrzeb 
Ośrodka Zarybieniowego i Hodowli 
Pstrąga "POLIWODA" w Biestrzynniku 

3  Znak sprawy  OŚ.Cz.S. 6223-36/02 
4  Data złożenia  2002-12-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 



siedziba, adres, REGON) Opolu 
45-031 Opole 
ul. Malczewskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 
06.02.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  217 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - Zakład remontowo-Nudowlany 
"AMBROZY" Sp. Jawna 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-136/03 
4  Data złożenia  2003-10-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Remontowo-Budowlany 
"AMBROŻY" s.j. 
03-982 Warszawa 
ul. Meissnera 1/3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-136/03 z dn. 
07.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  218 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami -niebezpiecznymi powstajacymi 
w wyniku działalności Centrum 
Gospodarki Odpadami, Azbestu i 
Recyklingu "caro" w Zamościu na terenie 
powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-137/03 
4  Data złożenia  2003-10-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i 
Recyklingu 'caro" 
22-400 Zamość 



ul. Zamoyskiego 51 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-137/03 z dn. 
13.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  219 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami -niebezpiecznymi powstajacymi 
w wyniku działalności PPHU "TERMO" 
Wrocław, ul. Hubska 117/11 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-145/03 
4  Data złożenia  2003-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPUH "TERMO" M.Kowalczyk 
50-501 Wrocław 
ul. Hubska 117/11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-145/03 z dn. 
13.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  220 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Odlewni Żeliwa w Tułowicach 
Małych należącej do "EKOPOL 
OPOLSKI" Sp. z o.o.  

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-148/03 
4  Data złożenia  2003-11-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ekopol Opolski Sp. z o.o. w Tułowicach 
Małych 
49-130 Tułowice Małe 
ul.  2/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-148/03 z dn. 
27.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  221 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w wyniku działalności Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-2/04 
4  Data złożenia  2004-01-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-2/04 z dn. 
28.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  222 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami powstajacymi w wyniku 
działalności Autoryzowanego Zakładu 
Ogólnobudowlanego w 
CieszynieOgólnobudowlanego D.P. Gawlik 
w cieszynie, ul. Kresowa 27 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-29/04 
4  Data złożenia  2004-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany 
D.P Gawlik 
43-400 Cieszyn 
ul. Kresowa 27 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  niepełny wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 bez rozpoznania - pismo nr OS.MDz.7647-
29/04 z dn. 14.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  223 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalajacej ELKOM Sp. z 
o.o. w Brzeziu na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania i transportu odpadów 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-31/04 
4  Data złożenia  2004-02-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-31/04 z dn. 
02.03.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  224 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w "PROTEC" BUdowa 
Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z 
o.o. w Chróścicach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-36/04 
4  Data złożenia  2004-03-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROTEC   Budowa Prototypów i Technika 
Wytłaczania Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Korfantego 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.MDz.7647-36/04 z dn. 
19.03.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  225 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innycvh 
niz niebezpieczne przez firme 
MACIKOWSKI INDUSTRIESERVICE 
POLSKA Sp. z o.o. w Niemodlinie, ul 
Opolska 54 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-38/04 
4  Data złożenia  2004-02-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MACIKOWSKI INDUSTRIESERVICE 
POLSKA Sp. z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Oplska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-38/04 z dn. 
07.05.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  226 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w "AUTU NAPRAWA" 
Tadeusz Sydor Prądy, ul. Niemodlińska 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-39/04 
4  Data złożenia  2004-02-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia  Usług Rolniczych w 
Prószkowie 
46-060 Prószków 
ul. Kościuszki 23 
AUTO NAPRAWA Tadeusz Sydor 
49-120 Prądy 
ul. Niemodlińska  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-39/04 z dn. 
09.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  227 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Uchylenie decyzji nr OS.MDz.7647-158/02 
i zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami - BEST-OPEBEL s.c. Kiryczuk, 
Wójcik w Borkach, ul. Leśna 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-41/04 
4  Data złożenia  2004-03-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-
Usługowe BEST-OPEBEL J.Kiryczuk, 
W.Wójcik 
46-020 Borki 
ul. Leśna 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-41/04 z dn. 
19.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  228 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami powstajacymi na terenie 
powiatyu opolskiego w wyniku działalności 
"ARNIKA" Bielsko-Biała, ul. Mielnickiego 
15 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-43/04 
4  Data złożenia  2004-03-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ARNIKA   Sp. z o.o. w Bielsku-Białej 
43-382 Bielsko Biała 
ul. Mielnickiego 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.Mdz.7647-41/04 z dn. 
22.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  229 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w zakładzie "Diagnostyka i 
Mechanika Pojazdowa" w Wawelnie, ul. 
Dąbrowska 1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-44/04 
4  Data złożenia  2004-03-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-44/04 z dn. 
13.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  230 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami powstajacymi na Stacji Paliw Nr 
643 w Jełowej, ul. Opolska 49 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-51/04 
4  Data złożenia  2004-04-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-51/04 z dn. 
14.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  231 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami powstajacymi na Stacji Paliw Nr 
1325 w Popielowie, ul. Odrzańska 2 



3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-51a/04 
4  Data złożenia  2004-04-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-51a/04 z dn. 
14.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  232 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami powstajacymi na Stacji Paliw Nr 
1322 w Niemodliniej, ul. Opolska 33 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-51b/04 
4  Data złożenia  2004-04-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-51b/04 z dn. 
14.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  233 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów dla 
"Bacatj" w Prószkowie, ul. Grunwaldzka 
35 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-56/04 
4  Data złożenia  2004-04-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BACATAJ  Andrzej Wojewodzic 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Grunwaldzka 35 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolskii 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja nr OS.MDz.7647-56/04 z dn. 
25.05.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  234 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  uchylenie decyzji nrOŚ.7647-43/04 z dn. 
22.04. 04r. i zatwierdzic program 
gospodarki opdami wytworzonymi przez 
"ARNIKA" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, ul. 
Mielnickiego 15, na terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-77/04 
4  Data złożenia  2004-07-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ARNIKA   Sp. z o.o. w Bielsku-Białej 
43-382 Bielsko Biała 
ul. Mielnickiego 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-77/04 z dn. 
10.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  235 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydania zezwolenia na prowadzenie 
działaloności w zakresie zbierania odpadów 
przez PHU "ROMAN" Roman Szymański 
w Niemodlinie, ul. Opolska 58 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-95/04 
4  Data złożenia  2004-08-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ROMAN  Roman Szymański 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 58 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  bez rozpoznania - pismo z dn. 22.09.2004r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  236 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji nr OS.MDz.7647-91/03 z 
dn. 09.07.2003r. zatwierdzajacej program 
gospodarki odpadami powstajacymi w 
wyniku działalności Spółki z o.o. "Ecol" w 
Rybniku, ul. Podmiejska 71A 

3  Znak sprawy  OS.MDZ.7647-96/04 
4  Data złożenia  2004-08-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.H. "EKOL" Sp. z o.o. 
44-207 Rybnik 
ul. Podmiejska 71 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-96/04 z dn. 
07.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  237 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na transport odpadó dla 
"SLUDGE" Suszenie i Technika 
Przemysłowa w Chróścinie Opolskiej, ul. 
Św. Józefa 37 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-98/04 
4  Data złożenia  2004-08-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SLUDGE Suszenie i Technika 
Przemysłowa Tomasz Głowacki 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Śa.Józefa 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z dn. 06.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  238 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarko 
odpadami powstajacymi w wyniku 
działalności firmy "POWIZ" Przed. 
Oczyszczania Wód i Ziemi Wrocław, ul. 
Fabryczna, na stacji paliw w Niemodlinie, 
ul. Opolska 33 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-100/04 
4  Data złożenia  2004-08-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POWIZ Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
Wód i Ziemi 
53-609 Wrocław 
ul. Fabryczna 10-13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-100/04 z dn. 
06.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  239 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie opakowań po 
środakach ochrony roślin - CHEMPEST-
PRÓSZÓW 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-110/04 
4  Data złożenia  2004-09-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CHEMPEST-PRÓSZÓW K.K. Rock s.j. 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 34 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-110/04 z dn. 
22.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  240 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu - W.Lewanda "ETA-
TECH' Import-Export w Chmielowicach, 
ul. Opolska 33 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-99/04 
4  Data złożenia  2004-09-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ETA-TECH W. Lewanda 
46-070 Chmielowice 
ul. Opolska 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.Mdz.7647-99/04 z dn. 
12.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  241 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami - VITRA sc Zdzuj w 
Boguszycach, ul. Opolska 36 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-121/04 
4  Data złożenia  2004-10-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 VITRA  sc Arnold, Elżbieta, Paweł Zdzuj 
46-061 Boguszyce 
ul. Opolska 36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-121/04 z dn. 
21.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  242 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarko 
odpadami powstajacymi w wyniku 



działalności Firmy Remontowo 
Budowlanej "UTIL" S.Zacłona Ryczówek, 
ul. Dolna 8, na terenie gm. i miasta 
Prószków 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7646-124/04 
4  Data złożenia  2004-10-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 UTIL Stanisław Zacłona 
32-310 Ryczówek 
ul. Dolna 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.Mdz.7647-124/04 z dn. 
26.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  244 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarko 
odpadami powstajacymi w wyniku 
działalności P.H.U. "Ecol" Sp. z o.o. w 
Rybniku, ul. Podmiejska 71, na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-91/03 
4  Data złożenia  2003-06-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.H. "EKOL" Sp. z o.o. 
44-207 Rybnik 
ul. Podmiejska 71 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.MDz.7647-91/03 z dn. 
09.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  245 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w zakładzie Mechaniki 
Pojazdowej - Marek Juros, Wawelno, ul. 
Dabrowska 1 



3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-92/03 
4  Data złożenia  2003-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Zmechaniki Pojazdowej Marek 
Juros 
46-073 Wawelno 
ul. Dabrowska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z dn. 18.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  246 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - Autoryzowany Zakład 
Ogólnobudowlany D.P.Gawlik Cieszyn, ul. 
Kresowa 27 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-29/04 
4  Data złożenia  2004-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany 
D.P Gawlik 
43-400 Cieszyn 
ul. Kresowa 27 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z dn. 14.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  247 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza - Zakładu 
Stolarskiego Marcin Szczygieł Dylaki 
ul.Polna18 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/3/02 
4  Data złożenia  2002-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Stolarstwo Meblowe Marcin Szczygieł 



siedziba, adres, REGON) 46-043 Dylaki 
ul. Polna 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.03.2002r. odmawiajaca 
wydania pozwolenia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  248 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Produkcyjnego w Niemodlinie 
ul.Gościejowickiej 4 'BerlinerLuft" 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/5/02 
4  Data złożenia  2002-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji w Zakładzie Produkcyjnym  w 
niemodlinie ul.Gosciejowicka 4 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/5/02 z dnia 19.02.2002 na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  249 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
EKOMODERN Sp. z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/11/02 
4  Data złożenia  2002-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 



wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  
dla Ekomodern w Ozimku oraz część I i 
część II technilogia i załączniki 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozowlenie znak OŚ.KAH-
7644/11/02 z dnia 07.06.2002r. na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  250 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla ZPUH 
"GOLOMB" Reinhard i Bernadette 
Golomb rzeźnictwo-wędliniarstwo oraz 
artykuły spozywcze 46-042 Szczedrzyk Pl. 
1-go maja 11 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/12/02 
4  Data złożenia  2002-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZPUH "GOLOMB" Reinhard i Bernadetta 
Golomb rzeźnictwo-wędliniarstwo oraz art. 
spoż. 
46-042 Szczedrzyk 
ul. Pl. 1-go maja 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
- Z.P.U.H. "Golomb" Rzeźnictwo i 
wędliniarstwo oraz art. spożywcze R.B. 
Golomb 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/12/02 z dnia 19.06.2002 na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  251 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
dr.pow. ul. Wolności w Czarnowąsach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-8/02 
4  Data złożenia  2002-03-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.04.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  252 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
urządzeń MEW w m. Kup oraz na zwrotny 
pobór wody rz. Brynicy 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-10/02 
4  Data złożenia  2002-03-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kalinowski Andrzej 
46-070 Komprachcice 
ul. Lipowa 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania pismo z dnia 25.04.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  253 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z dróg 
gminnych - ul. Świerkowe i ul. Dębowa do 
rowu R-B 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-11/02 
4  Data złożenia  2002-04-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Gmina Dobrzeń Wielki 



siedziba, adres, REGON) 46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.05.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  254 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza PUH 
"MERCOR" Dobrzen Wielki 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/29/04 
4  Data złożenia  2002-12-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismem znak OŚ.KAH-7644/29/04 z dnia 
12.02.2004 pozostawiono wniosek bez 
rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  255 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
drogi krajowej 45 w Jełowej  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-12/02 
4  Data złożenia  2002-04-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 10.05.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  256 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi 
azbest przz firmę TERMOEXPORT na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647/57/03 
4  Data złożenia  2003-03-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TERMOEXPORT   Przedsiębiorstwo 
Robót Termoizolacyjnych i 
Antykorozyjnych 
00-515 Warszawa 
ul. Żurawia 24/7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku   
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja OŚ.UK.7647/57/03 z dnia 
09.07.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  257 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
drogi woj. nr 463 w Antoniowie do rowu 
mel.  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-13/02 
4  Data złożenia  2002-05-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z dnia 18.06.2002 
r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  258 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Wytwórni 
Mas Bitumicznych WMB30 w Dabrówce 
Łubniańskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/30/02 
4  Data złożenia  2002-12-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AWAS -Serwis Sp. z o.o. w Warszawie 
02-764 WARSZAWA 
ul. Egejska 1/34 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja  niezbędna do wydania 
decyzji zezwalajacej na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla Wytwórni 
Mas Bitumicznych WMB30 w Dabrówce 
Łubniańskiej 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/30/02 z dnia 19.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  259 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wznowienie postępowania w spr. 
pozwolenia dla stawu rybnego w 
Karczowie dot. dec. OŚ.BS.6223-13/01 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-14/02 
4  Data złożenia  2002-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie 
  
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.07.2002 - uchylająca 
decyzję OŚ.BS.6223-13/01 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  260 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnprawne na odprowadzanie 
ścieków deszczowych z drogi woj. 423 w 
Przyworach do rowu melioracyjnego  

3  Znak sprawy  Oś.BS.6223-15/02 
4  Data złożenia  2002-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.06.2004 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  261 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi na terenie Elektrowni 
OPOLE S.A. w Brzeziu przez firmę 
IZOKOR z Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647/56/03 
4  Data złożenia  2003-03-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IZOKOR  Adam i Renata Chmielewscy 
45-273 Opole 
ul. Pużaka 22b/2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.05.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  262 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
drogi pow. 27-742 w Krasiejowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-16/02 
4  Data złożenia  2002-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.07.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  263 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne - zmiana dec. 
OŚ.BS-6223-44/01 na odprowadzanie 
ścieków z oczyszczalni w Karłowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-17/02 
4  Data złożenia  2002-08-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zorza" 
49-325 Karłowice 
ul. Polna 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja zmieniająca z dnia 20.09.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 97 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  264 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór, 
pietrzenie i zrzut wód pow. dla potrzeb 
stawów rybnych w Brzęczkowicach  

3  Znak sprawy  OŚ. BS.ZW.6223-18/02 
4  Data złożenia  2002-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Gosp. Rybackie Lasów Państw.w 



siedziba, adres, REGON) Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08.10.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  265 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
poodziemnych dla potrzeb Ośrodka 
Wczasowego Borowik w Turawie  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-20/02 
4  Data złożenia  2002-08-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usług Hotelarskich i 
Gastronomicznych GASTROTUR Jakub 
Bronka 
45-256 Opole 
ul. Grota Roweckiego 12d/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku   
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.09.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  266 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych dla potrzeb kortów w 
Chrząstowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-21/02 
4  Data złożenia  2002-08-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Jan Mateja Euro - Consulting 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Kwiatowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.09.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  267 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozowlenie wodnoprawne na pobór wód z 
rz. Sucha zrzut wód pochlodniczych i 
ścieków opadowych dla potrzeb Zakładu 
Rolnik w Dańcu 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-22/02 
4  Data złożenia  2002-08-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLNIK Sp. z o.o. w Dańcu 
46-053 Daniec 
ul. Dąbrowicka 50 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  268 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
woj. 414 w Winowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-24/02 
4  Data złożenia  2002-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek rozpatrzył Prezydent M.Opola 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  269 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków byt. do ziemi w 
Naroku 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-29/02 
4  Data złożenia  2002-10-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Naroku 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Wiejska 1/10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  270 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia w Starych 
Budkowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-30/02 
4  Data złożenia  2002-10-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Diagnostyka i Mechanika Pojazdowa 
Marek Juros 
46-070 Komprachcice 
ul. Dąbrowska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , aneks do hydro, dok. 
hydrogeol. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  271 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
pow. 27-712 ul. Daniecka w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-31/02 
4  Data złożenia  2002-10-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  272 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobor wód 
podziemnych z ujęcia Ośrodka 
Wczasowego Kormoran w Turawie 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-32/02 
4  Data złożenia  2002-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ośrodek Wypoczynkowy Kormoran 
Małgorzata i Krzysztof Stańko w Turawie 
46-045 Turawa 
ul. Biwakowa 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.11.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  273 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 



podziemnych z komunalnego  ujęcia wody 
w Dąbrowie oraz na zrzut popłuczyn  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-34/02 
4  Data złożenia  2002-12-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, projekt prac hydro, 
dodatek do hydro 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.02.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  274 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Karłowicach 
oraz na odprowadzanie ścieków 
komunalnych do Stobrawy z oczyszczalni 
w Karłowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-37/02 
4  Data złożenia  2002-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zorza" 
49-325 Karłowice 
ul. Polna 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.01.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 97 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  275 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków do ziemi z terenu 
Stacji Trafo w Graczach 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-38/02 



4  Data złożenia  2002-12-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 05.03.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 70 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  276 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie wód opadowych z terenu 
Posterunku Energetycznego w 
Wydrowicach do ziemi 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-39/02 
4  Data złożenia  2002-12-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.02.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 70 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  277 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie   

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-52/03 
4  Data złożenia  2003-03-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 



ul. Gościejowice Małe 12  
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dn. 09.07.2003r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  278 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbiórkę i transport odpadów 
innych niz niebezpieczne przez spółdzielnie 
Kółek Rolniczych w Ozimku z/s w Schodni 
ul. Gołąbka 19 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-43/03 
4  Data złożenia  2003-03-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia  Kółek Rolniczych w Ozimku 
z/s w Schodni 
46-040 Ozimek 
ul. Gołaba 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28.04.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  279 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbiórkę odpadów innych niz 
niebezpieczne przez  Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowe "MODART" z 
Ozimka  
ul. Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-38/03 
4  Data złożenia  2003-03-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MODART  Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
- Handlowe 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dn. 18.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  280 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  prodram gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi powstającymi w wyniku 
działalności firmy EKOCHEM 
EKOSERVICE Sp. z o.o. z Łodzi 

3  Znak sprawy  OŚ.UK. 
4  Data złożenia  2003-03-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOCHEM EKOSERVICE Sp.z o.o. 
90-441 Łódź 
ul. Al. Kościuszki 99 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.07.2003r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  281 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi powstającymi w firmie 
"COROPLAST" w dylakach ul. Ozimska 
54 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-61/03 
4  Data złożenia  2003-04-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 COROPLAST  Sp.z o.o. w Dylakach 
45-043 Dylaki 
ul. Ozimska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja z dnia 23.05.2003r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  282 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza PUH 
"MERCOR" Sp. zo.o. w Dobrzeniu 
Wielkim 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/8/03 
4  Data złożenia  2003-03-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.U - H MERCOR Sp. z o.o. 
80-408 Gdańsk 
ul. Grzegorza z Sanoka 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza emisji zanieczyszczeń do 
powietrza PU-H "Mercor" Sp. z o.o. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/8/03 z dnia 18.04.2003r. na emisje 
gazów i pyłów do powietrza z Zakładu 
produkcyjnego w Dobrzeniu Wielkim przy 
ul.Namysłoweskiej 113 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  283 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi powstającymi w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k. 
Ozimka ul. Powstańców Sląskich 

3  Znak sprawy  Oś.UK.7647-66/03 
4  Data złożenia  2002-12-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Wojewoda Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 30.05.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  284 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza Zakład 
Przemysłu Drzewnego w Murowie Sp. z 
o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/12/03 
4  Data złożenia  2003-05-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakłady Przemysłu Drzewnego w Murowie 
Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.KAH-7644/12/03 
Starosty opolskiego z dnia 13.06.2003r. o 
umorzeniu postępowania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  285 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku zużli paleniskowych z 
elektrowni OPOLE i  na transport odpadów 
innych niz niebezpieczne przez HAWI 
Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranzowe 
w Lędzinach ul. Ozimska 58  

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-69/03 
4  Data złożenia  2003-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 HAWI Prywatne {Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe A. Hawryluk 
46-053 Chrząstowice 
ul. Lędziny, ul. Ozimska 58 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  STAROSTA OPOLSKI 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 DECYZJA Z DN. 14.08.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  286 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów 
niebezpiecznych przez TRIMEX - Plus z 
Dąbrowy 

3  Znak sprawy  Oś. UK.7647-75/03 
4  Data złożenia  2003-05-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TRIMEX - Plus P.P.H-U. w Dąbrowie 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Spółdzielcza 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.08.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  287 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania i transportu odpadów innych niż 
niebezpieczne przez  OLEUM z Murowa 

3  Znak sprawy  OŚ.UK. 7648-79/03 
4  Data złożenia  2003-09-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OLEUM Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 
Handlowo - Usługowe Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  niepełny wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  288 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na transport 
odpadów przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe EKOMA z Żerkowic, ul. 
Niemodlińska 24 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647-80/03 
4  Data złożenia  2003-05-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOMA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
46-070 Komprachcice 
ul. Żerkowice, ul.Niemodlińska 24 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  niepełny wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  289 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów na gminnym składowisku w 
Rogach 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647 - 105/03 
4  Data złożenia  2003-04-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Gościejowice Małe 12  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  290 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód Kanału Wydrowickiego 
(ich piętrzenie i pobór) dla potrzeb stawu 
rybnego oraz ich zrzut po wykorzystaniu do 
rowu R-A w miejscowości Lipno gm. 
Niemodlin. 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-40/02 
4  Data złożenia  2002-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wnioskodawca wycofał wniosek 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  291 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Bródek (piętrzenie 
i pobór) oraz ich zrzut po wykorzystaniu do 
rzeki Dożyny w miejscowości Karczów 
gm. Dąbrowa 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-35/02 
4  Data złożenia  2002-12-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Prażuch Jerzy 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Szkolna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny + aneks 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wniosek pozosawiono bez rozpoznania 
pismem z dnia 30.01.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 61 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  292 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu R-B (ich 
piętrzenie, pobór i zrzut po wykorzystaniu) 
dla potrzeb stawów rybnych w 
miejscowości Lipno gm. Niemodlin 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-33/02 
4  Data złożenia  2002-11-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KO-MA P.P.U.H. Surowce Wtórne sp.j. 
45-233 Opole 
ul. Oleska 117 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wnioskodawca wycofał swój wniosek 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  293 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działlności w 
zakresie zbierania odpadów na terenie filii 
ifirmy P.P.H.U. KO-MA Surowce Wtórne 
w Osowcu przy ul. Dworcowej 2a 

3  Znak sprawy  Oś.UK.7647-106/03 
4  Data złożenia  2003-06-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku w zakresie 
gospodarki odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  294 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi powstającymi na terenie 
powiatu opolskiego w wyniku działalności 
firmy AWAS - Polska Sp. z o.o. z 



Warszawy 
3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 107/03 
4  Data złożenia  2003-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AWAS - Polska Sp.z o.o. 
04-713 Warszawa 
ul. Żegańska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 05.09.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  295 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi oraz prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania odpadów 
przez BLAST EXPOL Sp. z o.o. w 
Ochodze  

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647-108/03 
4  Data złożenia  2003-07-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami wraz z 
materiałami dot. zbierania odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 24072003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  296 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
LABTAR w Tarnowie Opolski oraz 
zezwolenia na odzysk żużla na terenie 
zakładu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-110/03 
4  Data złożenia  2003-07-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. 



siedziba, adres, REGON) 46-050 Tarnów Opolski 
ul. Św. Jacka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat sposobu postępowania z odpadami 
dla Przedsiębiorstwa "LABTAR" Sp. z o.o. 
w Tarnowie Opolskim 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 03.12.2003r pozwolenie 
odmówiono zezwolenia na odzysk 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  297 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
powstajacymi w wyniku działalności firmy 
Chłodnie Kominowe S. A. z Gliwic na 
terenie gm Dobrzeń Wielki 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7447 - 111/03 
4  Data złożenia  2003-07-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Chłodnie Kominowe S.A. z Gliwic 
44-100 Gliwice 
ul. GÓRY cHEŁMSKIEJ 2B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 25.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  298 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni Antoniów do rz. Mała Panew 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-41/2002 
4  Data złożenia  2002-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 odmowa udziel. pozwolenia - decyzja nr 
OŚ.BS.6223-42/2/02 z dnia 28.04.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 73, 283 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  299 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew dz.nr 515,obręb 
Komprachcice : 1 szt sumak oct, 
9 szt św - przyczyna usunięcia - częściowo 
obumarłe,częsciowo w  
ramach cieć pielęgnacyjnych. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-41/04 
4  Data złożenia  2004-10-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie ; 1 szt so,1szt 
sum.oc.1szt jrzb,5 szt św.bez pbierania 
opłaty, podst: art.86 ust 1 pkt 5,8,9 ustawy 
o ochr.przyr. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  300 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew na działce nr 87 obręb 
Dębie gm Chrząstowice : 2 szt gat tp,1szt 
gat brz.Przyczyna : rosną w skarpie rowu 
melioracyjnego. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM,6131-42/04 
4  Data złożenia  2004-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  301 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew obręb Krasiejów na dz.nr 
157/2-2 szt ak,349/6 - 1 szt. js, obręb 
Ozimek nr 290/1 - 1 szt olch. Przyczyna- 
stwarzają  
niebezpieczeństwo. 
Ozimek,ilość drzew - 4 szt 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131- 43/04 
4  Data złożenia  2004-11-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  302 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w wyniku działalnosci 
Przedsiebiorstwa Wielobranżowego 
"DIAKÓW" w kępie, ul. 1-go Maja 1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-126/04 
4  Data złożenia  2004-10-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Diaków Tadeusz "DIAKÓW" w Kępie 
46-022 Kępa 
ul. 1-go Maja 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  303 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew szt 3 gat.wierzba,dz.nr.53 
obręb Wrzoski. 
Przyczyna: nie podano 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-44/04 
4  Data złożenia  2004-11-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  304 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew szt 2 gat.dąb dz.nr 48 
obręb Okoły 
Przyczyna : uschnięte 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-45/04 
4  Data złożenia  2004-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  305 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów przez 
Zakład Usług Transportowo-Sprzetowych 
"RUDATOM" w Kępie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-63/04 
4  Data złożenia  2004-05-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RUDATOM - Dariusz Sznotala 
46-022 Kępa 
ul. Zawadzka 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dniem 16.06.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  306 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów  przez 
"OLEUM" Sp. z o.o. w Murowie, ul. 
Wolności 33 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-64/04 
4  Data złożenia  2004-05-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OLEUM Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 
Handlowo - Usługowe Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolska 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dniem 02.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  307 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami w Zakładzie Mechaniki Siłowej 



"HYDROED" w Luboszycach, u. Opolska 
42 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-65/04 
4  Data złożenia  2004-05-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mechanika Maszyn Zakład Hydrauliki 
Siłowej HYDROED 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Opolska 42 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dniem 22.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  308 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami - PUH Rzeźnictwo, 
Wędliniarstwo R.K. Mroczek w Tarnowie 
Opolskim, ul. Nakielska 4A 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-68/04 
4  Data złożenia  2004-06-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo  Mroczek 
Ryszard i Kazimiera 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dniem 07.08.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  309 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami w Domu Pomocy Społecznej w 
Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 11 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-70/04 



4  Data złożenia  2004-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wlk. 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Kościelna 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dniem 27.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  310 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla PPHU-
Masarnia Brzozowscy s.c. Przysiecz 
ul.Opolska 4 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/19/03 
4  Data złożenia  2003-07-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHU-Masarnia Brzozowscy s.c. A 
Brzozowski , K.Brzozowski 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.DLP-
7644/19/03 z dnia 17.07.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  311 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza - Stolarstwo 
Import-Export Dudek H&H w Kotorzu 
Małym ul.Opolska 48 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/21/03 
4  Data złożenia  2003-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  STOLARSTWO IMPORT-EXPORT 



siedziba, adres, REGON) DUDUEK H&H Sp.j. 
46-045 Kotórz Mały 
ul. Opolska 48 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 po odmowie wydania decyzji 
OŚ.7644/21/03 z dnia 15.09.2003r. wydano 
pozwolenie znak OŚ.KAH-7644/21/03 z 
dnia 20.11.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  312 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania  do powietrza dla Stacji 
Obsługi i Salon Sprzedaży "FORD" w 
Dąbrowie ul.Korczaka 3 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/23/03 
4  Data złożenia  2003-08-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje znak OŚ.KAH-7644/23/03 
z dnia 22.09.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  313 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Stolarskiego Henryk Drung Stare 
Budkowice ul.Zagwiździańska 36a 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/24/03 
4  Data złożenia  2003-09-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Henryk Drung 
46-026 Stare Budkowice 



ul. Zagwiździańska 36a 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismem znak OŚ.KAH-7644/24/03 z dnia 
18.09.2003r. pozostawiono wniosek bez 
rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  314 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Stolarskiego Adrian Halupczok w 
Krzyżowej Dolinie ul.Poprzeczna 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/28/03 
4  Data złożenia  2003-10-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Adrian Halupczok 
 Krzyżowa Dolina 
ul. Poprzeczna 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/28/03 z dnia 28.11.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  315 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Stolarskiego Wiesława i Joachim Juros 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/29/03 
4  Data złożenia  2003-10-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Stolarskie Wiesława i Joachim Juros 
46-040 Ozimek 
ul. Brzeiny 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/29/03 z dnia 30.10.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  316 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Produkcji Odlewniczej "DOLMET" s.c. 
Stanisław i Jan Dembiczak 49-130 
Tułowice ul.K.Świerczewskiego 33 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/30/03 
4  Data złożenia  2003-11-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Produkcji Odlewniczej "DOLMET" 
s.c. Stanisław i Jan Dembiczak 
49-130 Tułowice 
ul. Świerczewskiego 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje znak OŚ.KAH-7644/30/03 
z dnia 14.11.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  317 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
P.U.H. Rzeźnictwo , Wędliniarstwo 
Ryszard i Kazimiera Mroczek  Tarnów 
Opolski ul.Nakielska 4A 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/31/03 
4  Data złożenia  2003-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo  Mroczek 
Ryszard i Kazimiera 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Storosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/31/03 z dnia 28.11.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  318 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Stolarskiego Henryk Drung Stare 
Budkowice ul.Zagwiździańska 36A 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/32/03 
4  Data złożenia  2003-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Henryk Drung 
46-026 Stare Budkowice 
ul. Zagwiździańska 36a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/32/03 z dnia 08.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  319 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego 
"Autoserwis" Adam Gil  Walidrogi 
ul.Opolska 54 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/33/03 
4  Data złożenia  2003-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Auto Serwis P.H.U. Gil Adam 
46-050 Walidrogi 
ul. Opolska 54 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/33/03 z dnia 08.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  320 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla "Blach-
met"  Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Usługowo-Handlowego Sp.z o.o. Chróścice 
ul.Cebuli 17 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/35/03 
4  Data złożenia  2003-12-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Blach-met Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Cebuli 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/35/03 z dnia 18.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  321 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Huty Szkła 
"JEDLICE" S.A. 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/37/03 
4  Data złożenia  2003-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 



ul.   
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/37/03 z dnia 31.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  322 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla "AUTO 
KURC" Herbert i Stefania Kurc 46-045 
Turawa ul.Nowa 14 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/38/03 
4  Data złożenia  2003-12-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO KURC Herbert i Stefania Kurc 
46-045 Turawa 
ul. Nowa 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie OŚ.KAH-7644/38/03 z 
dnia 31.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  323 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla "Ekopol 
Opolski" sp. z o.o. Tułowice Małe 2/4 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/39/03 
4  Data złożenia  2003-12-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ekopol Opolski Sp. z o.o. w Tułowicach 
Małych 
49-130 Tułowice Małe 
ul.  2/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 



wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/39/03 z dnia 31.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  324 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Fabryki 
Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. w 
Osowcu ul.Fabryczna 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/40/03 
4  Data złożenia  2003-12-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. 
w Osowcu 
46-023 Osowiec 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/40/03 z dnia 31.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  325 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania i transporut odpadów 
LEW-KOM 

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647 - 146/03 
4  Data złożenia  2003-11-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 LEW - KOM Sp.z o.o. 
49-340 Lewin Brzeski 
ul. Konopnickiej 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wycofano wniosek 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  326 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalnośxci w 
zakresie odzysku mirosfery z pulpy 
żużlowej na terenie Elektrowni OPOLE 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 147/03 
4  Data złożenia  2003-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania w 
związku z nieuzupełnieniem 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  327 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działlności w 
zakresie zbierania odpadów na terenie 
stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 50 Stara 
Schodnia, ul. Opolska 1 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 145/03 
4  Data złożenia  2003-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKN ORLEN S.A. Regionalne Biuro 
Finansowe w Katowicach ośrodek 
zamiejscowy w Kędzierzynie - Koźlu 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Wojska Polskiego 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja z dnia 15.12.2003r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  328 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi zawierającymi azbest na 
terenie ELektrowni OPOLE 

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647-144/03 
4  Data złożenia  2003-11-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 UNISERV S.A. Budownictwo 
Przemysłowe 
40-337 Katowice 
ul. Karola Woźniakka 7a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15.12.2003r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  329 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niż niebezpieczne przez PT-H. Weronika i 
Bogusław Filipek z Tarnowa Opolskiego 

3  Znak sprawy  Oś.UKK/7647-143/03 
4  Data złożenia  2003-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Transportowo - Hand. W 
i B. Filipek s.c. 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Glejska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27.11.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  330 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego 
'KARTEL" Jan i Zofia Biedzrzyccy w 
Krasiejowie ul.Brzeziny 22a 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/1/04 
4  Data złożenia  2004-01-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
KARTEL  Jan i Zofia Biedrzyccy 
46-040 Ozimek 
ul. Brzeziny 22a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/1/04 z dnia 05.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  331 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Ubój , 
Przetwórstwo i Sprzedaż wyrobów 
własnych Mięso-Wędliny Róża , Norbert, 
Robert Balch S.C. Zakładu w Górkach 
ul.Opolska 25 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/2/04 
4  Data złożenia  2004-01-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ubój , Przeytwórstwo i Sprzedaż wyrobów 
własnych Mięso-wędliny Róża Blach , 
Norbert Balch , Robert Blach S.C. 
46-017 Górki 
ul. Opolska 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 7644/2/04 z dnia 01.03.2004r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  332 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla ProLicht 
Reklama Sp. z o.o. 46-040 Ozimek 
ul.Dworcowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/3/04 
4  Data złożenia  2004-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/3/04 z dnia 01.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  333 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
powstającymi w wyniku działlnosci Firmy 
Usługowo - Hand. "WOD - PRZEM' z 
Torunia odz. w Płocku 

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647/135/03 
4  Data złożenia  2003-11-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Firma Usługowo - Handlowa "WOD - 
PRZEM" 
87-100 Toruń 
ul. Sokola 34 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 17.12.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  334 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Stolarskiego Export-Import Józef 
Nieświerc Krasiejów ul.Spóracka 53 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/4/04 
4  Data złożenia  2004-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Export-Import Józef 
Nieświerc 
46-040 Krasiejów 
ul. Spóracka 53 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/4/04 z dnia 18.02.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  335 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi powstającymi na Stacji 
Paliw PKN ORLEN nr 50 w Ozimku ul. 
Opolska  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/132/04 
4  Data złożenia  2003-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.10.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  336 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
MERCOR Sp.z o.o. w Dobrzeniu Wielkim 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/129/03 
4  Data złożenia  2003-10-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku w zakresie 
gospodarki odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dn. 18.02.2004 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  337 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Produkcyjnego w Brzeziu k/Opola Sp. z  
o.o. "Knauf" 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/6/04 
4  Data złożenia  2004-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z sidzibą w 
Rogowcu gm. Kleszczów 
92-427 Rogowiec 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/6/04 z dnia 15.06.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  338 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Stolarni w 
Murowie ul.Polna 6a 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/12/04 
4  Data złożenia  2004-06-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CERTUS sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Polna 6a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/12/04 z dnia 23.06.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  339 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla "Maszyny i 
Konstrukcje" Sp. z o.o. "MAŁAPANEW" 
w Ozimku  

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/15/04 
4  Data złożenia  2004-06-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. 
"Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/15/04 z dnia 01.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  340 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów przez Usługi 
Transportowe J. Moch z Rzędowa 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 124/03 
4  Data złożenia  2003-09-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Józef Moch 
46-045 Turawa 
ul. Rzędów , ul. Wiejska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.10.2003r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  341 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie dziłalności w 
zakkresie zbierania i transportu przez LEW 
- KoM z Lewina Brzeskiego 

3  Znak sprawy  Os.UKK.7647 - 127/03 
4  Data złożenia  2003-10-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 LEW - KOM Sp.z o.o. 
49-340 Lewin Brzeski 
ul. Konopnickiej 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek o transport przesłano do St. w 
Brzegu wg. włąsciwości , wniosek 
pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  342 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Produkcyjno-Usługowego "JAL" Sp.J. w 
Kępie ul.Zawadzka 12 



3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/12/04 
4  Data złożenia  2004-07-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAL  Sp. j. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy w Kępie 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Zawadzka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/16/04 z dnia 20.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  343 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów w związku z dziłalnością 
PROLICHT REKLAMA Sp.z o.o. w 
Ozimku Zakład nr 1 przy ul. Dworcowej 1 
oraz zakład nr 2 przy ul. Kolejowej 1 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 20/04 
4  Data złożenia  2004-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat sposobu postępowania z odpadmi 
dla ProLicht Reklama Sp. z o.o,  w ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.05.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  344 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Cegielni 
Szydłów Wacław Krzyżanowski Szydłów 
ul.Fabryczna 10 



3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/18/04 
4  Data złożenia  2004-08-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/18/04 z dnia 31.08.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  345 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla 
"Małapanew" Modelarnia Sp. z o.o. 46-040 
Ozimek ul.Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/19/04 
4  Data złożenia  2004-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Modelarnia Sp. z o.o. "Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/19/04 z dnia 20.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  346 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej do 
wprowadzania do powietrza dla Zakładu 
Produkcji Okien Drewnianych w 
Prószkowie ul.Grunwaldzka (ul.Parkowa1) 



3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/20/04 
4  Data złożenia  2004-10-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 VITRA  sc Arnold, Elżbieta, Paweł Zdzuj 
46-061 Boguszyce 
ul. Opolska 36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/20/04 z dnia 18.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  347 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi na terenie 
powiatu opolskiego przez firmę KASTOR 
Tomasz Janiszewski z Leszna Górnego 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-23/04 
4  Data złożenia  2004-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KASTOR Tomasz Janiszewski 
67-321 Leszno Górne 
ul. Kolonia 19B/2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.03.2004 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  348 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działlności na 
zbieranie w Opolu prz ul Chabry  i 
transport odpadów 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 -33/04 
4  Data złożenia  2004-02-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MARK - POL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Budowlano - Handl. 



45-317 Opole 
ul. Morcinka 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami, 
7  Nazwa organu - adresata wniosku   
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 decyzja Prezydenta Opola zezwalająca na 
zbiórkę i transport odpadów 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek bezprzedmiotowy, firma posiada 
decyzje Prezydenta Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  349 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami nibezpiecznymi w Lakiernictwie 
Samochodowym w Chróścinie ul. 
Niemodlińska 105B p. A. Holek 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-34/04 
4  Data złożenia  2004-02-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Holek Andrzej - Lakiernictwo 
Smochodowe 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Niemodlińska 105B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 umorzono postepowanie na wniosek strony 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  350 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie transportu 
niesegregowanych odpadów komunalnych 
przez ZGK i M Sp. z o.o w Prószkowie   

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 58/04 
4  Data złożenia  2004-04-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.05.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  351 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadmi niebezpiecznymi w zakłdzie 
Lakiernictwa Samochodowego w 
Chróścicach, ul. Opolska 105 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647- 59/04 
4  Data złożenia  2004-04-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Holek Andrzej - Lakiernictwo 
Smochodowe 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Niemodlińska 105B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.05.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  352 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi 
azbest przez MJ Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Lądowego  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 61/04 
4  Data złożenia  2004-05-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MJ Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Lądowego Sp. z o.o. 
05-816 Michałowice k. Raszyna 
ul. Reguły ul.Graniczna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 14.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  353 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpieczny na terenie Zakładu 
Produkcyjnego w Niemodlinie BerlinerLuft 

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647 -66/04 
4  Data złożenia  2004-05-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BerlinerLuft Sp. z o.o. 
75-213 Koszalin 
ul. Lniana 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.08.2004r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  354 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji Starosty Opolskiego z dnia 
24.04.2004r. Oś.UKK.7647 - 49/04 
zezwalającej na odzysk i zbieranie 
odpadów dla KLIMA - KSK  

3  Znak sprawy  OS.UKK.7647 - 83/04 
4  Data złożenia  2004-07-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KLIMA  - KSK Sp. z o.o. 
41-800 Zabrze 
ul. Warszawska 48 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  355 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi przez Zakład 
Usługowy Jerzy Mijalski z Wrocławia na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 85/04 
4  Data złożenia  2004-07-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usługowy Jerzy Mijalski 
51-665 Wrocław 
ul. Gersona 8/9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  356 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalnosci w 
zakresie zbierania odpadów na terenie 
składu opału WANDA  Nakło  ul. 
Strzelecka  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 - 86/04 
4  Data złożenia  2004-07-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WANDA Skład opału  Nakło 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Strzelecka 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.08.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  357 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstajacymi 
w wyniku działalnosci firmy ARBUD z 
Kędzierzyna - Koźle 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK..7647-90/04 
4  Data złożenia  2004-08-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ARBUD Zbiegniew Rucki 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Al. Jana Pawła II 38d/13  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  358 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie przez 
METPOL działalności w zakresie  
zbierania odpadów wOzimku przy ul. 
Kolejowej 5  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-87/04 
4  Data złożenia  2004-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.H.U. METPOL EXPORT - IMPORT 
Józef Marciniak 
46-040 Grodziec 
ul. Grodziec, ul. Częstochowska 169 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.09.2004 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  359 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi 



azbest przez Spółkę PIEC - BUD - REM z 
Wrocławia 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-109/04 
4  Data złożenia  2004-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PIEC - BUD - REM Sp.z o.o. 
50-027 Wrocław 
ul. Pl. Kościuszki 18/3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  360 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi pzez frmę 
DOLKOM na terenie Elektrowni OPOLE  

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647-101/04 
4  Data złożenia  2004-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DOLKOM Dolnośl. Przed. Napraw 
Infrastr. Komunikacyjnej Sp.z o.o. 
50-502 Wrocław 
ul. Hubska 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.09.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  361 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów z 
uwzględnieniem odzysku w ESTEEL - 
POLAND w Ozimku  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-93/04 
4  Data złożenia  2004-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELSTEEL - POLAND Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 



ul. Słowackiego 5 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Postepowanie z odpadami w ESTEEL - 

POLAND Sp.z o.o. w Ozimku 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 02.11.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  362 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Przyjęcie informacji o odpadach 
wytwarzanych przez POLMAN Szp. o.o. w 
Warszawie, na terenie Elektrowni OPOLE 
w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-136/04 
4  Data złożenia  2004-11-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLMAN Sp. z o.o. w Warszawie 
01-986 Warszawa 
ul. Wzaów 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo nr OS.MDz.7647-136/04 z dn. 
09.12.2004r.przyjecie informacji  o 
wytworzonych opdadach 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  363 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Przyjęcie informacji o odpadach 
wytwarzanych przez TERMOIZOLACJE 
SA w Zabrzu, ul. Padlewskiego 6, na 
terenie Elektrowni OPOLE w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-145/04 
4  Data złożenia  2004-12-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TERMOIZOLACJA S.A. 
41-800 Zabrze 
ul. Padlewskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjeto informacje pismem nr 
OS.MDZ.7647-145/02 z dnia 15.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  364 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Dożyny w km 
15+000 tj. jej pobór i zrzut dla potrzeb 
stawu karpiowego. 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-10/03 
4  Data złożenia  2003-02-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Prażuch Jerzy 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Szkolna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny + aneks 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  365 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Cienkiej (tj. jej 
piętrzenie, pobór i zrzut) w km 4+332 dla 
potrzeb sawu do hodowli roślin w Dębskiej 
Kuźni gm. Chrząstowice 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-16/03 
4  Data złożenia  2003-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bagińscy Krystyna i Władysław 
46-053 Suchy Bór 
ul. Kasztanowa 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 23.05.2003 r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  366 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z 
rzeki Prószkówki dla potrzeb 
nowoprojektowanego stawu w Prószkowie 
oraz ich zrzut po wykorzystaniu do rowu 
R-A. 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-29/03 
4  Data złożenia  2003-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Staniszewski Stanisław 
45-055 Opole 
ul. Matejki 5/5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
01.12.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  367 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z 
rzeki Prószkówki w km 26+164 dla potrzeb 
nowoprojektowanego stawu w Prószkowie 
oraz ic zrzut po wykorzystaniu do rowu R-
A. 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-43/03 
4  Data złożenia  2003-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ciołek Zdzisław 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Partyzancka 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
01.12.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  368 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rz. Ryjec dla potrzeb 
istniejących stawów karpiowych w 
Sławicach 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-48/03 
4  Data złożenia  2003-12-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gałek Mieczysław 
45-438 Opole 
ul. Gajowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
01.03.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  369 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód Kanału Wydrowickiego 
i rowu R-M dla potrzeb 
nowoprojektowanego stawu rybnego 
(karpiowego) w Lipnie 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-7/03 
4  Data złożenia  2003-02-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kozik Janusz 
49-100 Niemodlin 
ul. Klonowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
27.03.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  370 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami na terenie 
Zakładu Produkcyjnego w Niemodlinie, ul. 
Korfantego 44 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-146/04 
4  Data złożenia  2004-12-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MGA Wood Spółka z o.o. 
02-738 Warszawa 
ul. Dominikańska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wycofanie wniosku - pismo nr 
OŚ.MDz.7647-146/04 z dnia 28.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  371 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wytwarzanych 
odpadach i sposobach gospodarowania 
nimi w zakładzie Produkcyjnym w 
Niemodlinie, ul Korfantego44 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-147/04 
4  Data złożenia  2004-12-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MGA Wood Spółka z o.o. 
02-738 Warszawa 
ul. Dominikańska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dot. informacji o wytworzonych 
odpadach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wycofano wniosek - pismo nr 
OS.MDz.7647-147/04 z dnia 28.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  372 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie 



odpadów opakowaniowych na terenie 
sklepu w Dobrzeniu Wielkim, ul. 
Namysłowska 3 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-151/04 
4  Data złożenia  2004-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 APIS Renata i Jan Mohlek 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.01.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  373 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami na terenie powiatu 
opolskiego RAMID Warszawa 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-155/04 
4  Data złożenia  2004-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RAMID Mirosław Dec 
03-288 Warszawa 
ul. Kowalskiego 1/54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  374 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi w związku z 
likwidacją obiektów po byłej kopalni 
Krasiejów oraz zezwolenie na odzysk 
odpadów innych niz niebezpieczne  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/114/04 
4  Data złożenia  2004-09-29 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Górażdże CEMENT S. A. w Choruli 
45-076 Chorula 
ul. Ul. Cementowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "-z 
uwzględnieniemodzysku odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  375 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbiórke odpadów 
opakowaniowych w hurtowni - sklepie w 
Czarnowąsach oraz w sklepie w 
Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-131/04 
4  Data złożenia  2004-11-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Hortus Zakł. Zaopatrzenia Ogrodniczego i 
Usług 
46-035 Czarnowąsy 
ul. Wolności 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia  10.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  376 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-62/04 
4  Data złożenia  2004-05-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. 
w Osowcu 
46-023 Osowiec 
ul. Fabryczna 1 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 02.07.2004r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  377 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia dla Fabryki 
Wyrobów Metalowych w Osowcu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-103/04 
4  Data złożenia  2004-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. 
w Osowcu 
46-023 Osowiec 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia  14.10.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  378 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie powiatu przez ECO - ROCK 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-92/04 
4  Data złożenia  2004-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ECO - ROCK S. J. Zakład Usługowy 
32-600 Oświęcim 
ul. Chemików 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja z dnia 12.10.2004r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  379 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi  w 
mechanice Pojazdowej w Prószkowie - 
Oppelt  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/148/04 
4  Data złożenia  2004-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO SERWIS J&E Oppelt Mechanika 
Pojazdowa 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Parkowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  380 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi z 
uwzględnieniem zbierania na terenie 
kopalni FOLWARK 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.;7647/130/04 
4  Data złożenia  2004-11-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Serwis Techniczny MIS Polska Sp.z o.o. 
38-400 Krosno 
ul. Jagiellońska 2B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami z 
uwzględnieniem zbierania"- 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  381 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów innych niz niebezpieczne przez 
TRANS - BERT z Kosorowic 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-132/04 
4  Data złożenia  2004-11-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TRANS - BERT Norbert Sekula 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Borowa 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  382 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 
Szkole Podstawowej w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK. 
4  Data złożenia  2003-01-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Szkoła Podstawowa w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Szkolna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  LISTA ODPADÓW 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawienie wniosku bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  383 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odadami niebezpiecznymi przez 
Publiczne Przedszkole w Tułowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.UK.7647/11/03 
4  Data złożenia  2003-01-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedszkole  Publiczne 
49-130 Tułowice 
ul. Hanki Sawickiej 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wycofano wniosek 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  384 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
przez AptekePrywatną w Dobrzeniu 
Wielkim 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/12/03 
4  Data złożenia  2003-01-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Apteka Prywatna Jadwiga Juruć 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Reymonta 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  386 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla Oddziału 
w Turawie "PROMIĘS" Z.i D. Patyna 
Opole 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/22/04 



4  Data złożenia  2004-11-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROMIĘS   S.C. 
45-001 Opole 
ul. Bytnara Rudego 3A/908 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
atmosferycznego powodowanego emisją 
zanieczyszczeń 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismem data wpływu 03.01.2005 wycofano 
wniosek , decyzją znak OŚ.KAH-
7644/22/04 z dnia 04.01.2005r. umorzono 
postępowanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  387 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza  MGA Wood 
Sp. z o.o.Zakład Produkcyjny w 
Niemodlinie  

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/24/04 
4  Data złożenia  2004-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MGA Wood Spółka z o.o. 
02-738 Warszawa 
ul. Dominikańska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniem - wniosek o wydanie 
powolenia na wprowadzenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
MGA Wood Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny 
w Niemodlinie 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/24/04 z dnia 28.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  388 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 



gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu 
Produkcyjnego w Jełowej ul.Dworcowa 20 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/26/04 
4  Data złożenia  2004-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PALISADA Zofia Albert Przedsiębiorstwo 
Wyrobów z Drewna 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza  emisji  zanieczyszczeń do  
powietrza  z Zakładu Produkcyknego 
Firmy "PALISADA" Zofia Albert w 
Jełowej ul.Dworcowa 20 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAQH-
7644/26/04 z dnia 29.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  389 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla instalacji 
Zakładu Produkcyjnego w Jełowej 
ul.Dworcowa 8 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/27/04 
4  Data złożenia  2004-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PALISADA II Tadeusz Kania 
Przedsiębiorstwo Wyrobów z Drewna 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza  emisji  zanieczyszczeń do  
powietrza  z Zakładu Produkcyknego 
Firmy "PALISADA II" T.Kania  w Jełowej 
ul.Dworcowa 8 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję znak OŚ.KAH-7644/27/04 
z dnia 29.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  390 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla PPHU 
"WALIDROGI" Ewa Terlikowska 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/28/04 
4  Data złożenia  2004-12-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Walidrogi Ewa Terlikowska 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne , Handlowe i 
Usługowe 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Opolska 88 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do uzyskania pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza dla PPHU "Walidrogi" Ewa 
Terlikowska 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/28/04 z dnia 31.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  391 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla 
"MAŁAPANEW" Armatura w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/30/04 
4  Data złożenia  2004-12-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Armatura Sp. z o.o. "Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Wpływ MAŁAPANEW" Armatura Sp. z 
o.o. w Ozimku na poziom zanieczyszczenia 
powietrza" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/30/04 z dnia 30.12.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  392 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na odzysk odpadów 
innych niz niebezpieczne w Spółce Certus z 
Murowa ul. Polna 6a 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/135/04 
4  Data złożenia  2004-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CERTUS sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Polna 6a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.01.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  393 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
firmę "VOLTANA" sc w Częstochowie na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-118/04 
4  Data złożenia  2004-09-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 VOLTANA sc. w Częstochowie 
42-200 Częstochowa 
ul. Srebrna 59A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dn. 19.11.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  394 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami - Warsztat Mechaniki 
Pojazdowej w Nowej Kuźni 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-122/04 



4  Data złożenia  2004-10-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warsztat Mechaniki Samochodowej 
Smolin Grzegorz w Nowej Kuźni 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Cmentarna 23 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dn. 23.11.04r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  395 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
firmę PRYMAT Sp. z o.o. w Opolu, ul. 
Wschodnia 25 na terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-123/04 
4  Data złożenia  2004-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PRYMAT Przedsiebiorstwo Budowlane w 
Opolu 
45-449 Opole 
ul. Wschodnia 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dn. 30.11.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  396 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
Przedsiebiorstwo H.U. "ZET" Janusz 
Zimoch w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 
Grunwaldzka 8  na terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-125/04 



4  Data złożenia  2004-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZET P.H.U. Janusz Zimoch 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Grunwaldzka 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 10.12.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  397 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami - Przedsiebiorstwo 
Wielobranżowe "DIAKÓW" w Kepie, ul. 
1-go Maja 1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-126/04 
4  Data złożenia  2004-10-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DIAKÓW Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe - Tadeusz Diaków 
46-022 Kępa k. Opola 
ul. 1-go Mja 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 18.11.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  398 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie 
opakowań po środkach ochrony roślin 
przez "APIS" sc R.J. Mohlek w Dobrzeniu 
Wielkim 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-151/04 
4  Data złożenia  2004-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami, 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 04.01.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  399 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
krajowej 45 w m. Folwark  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-2/03 
4  Data złożenia  2003-01-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 26-02-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  400 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
torowiska  rejonu  Dąbrowy  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-3/03 
4  Data złożenia  2003-01-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej 
Wydz. Inwestycji i Rozwoju Terenowego 
50-951 Wrocław 
ul. Joannitów 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny - 2 szt. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  wniosek pozostawiony bez rozpoznania 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 65, 67 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  401 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni zakładowej 
MERCOR w Dobrzeniu Wlk.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-5/03 
4  Data złożenia  2003-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28-03-2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 336 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  402 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu W Kępie do ziemi 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-6/03 
4  Data złożenia  2003-02-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAL  Sp. j. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy w Kępie 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Zawadzka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21-02-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  403 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych dla ujęcia wody w Dębskiej 
Kuźni 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-8/03 
4  Data złożenia  2003-02-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 
46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 25-03-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  404 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków deszczowych z 
drogi powiatowej 27-703 w m. Kępa 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-9/03 
4  Data złożenia  2003-02-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 26-03-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 38, 99, 262 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  405 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
krajowej 46 w Dębskiej Kuźni 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz--6223-12/03 
4  Data złożenia  2003-03-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28-03-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  406 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
krajowej 46 w Schodni Starej 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-13/03 
4  Data złożenia  2003-03-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnias 03.04.3003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  407 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni zakładowej 
EKOPOL OPOLSKI  w Tułowicach 
Małych   



3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-14/03 
4  Data złożenia  2003-03-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ekopol Opolski Sp. z o.o. w Tułowicach 
Małych 
49-130 Tułowice Małe 
ul.  2/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.07.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  408 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
woj. 461 w Jełowej  

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-15/03 
4  Data złożenia  2003-03-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16-04-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 257, 260 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  409 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków bytowych do ziemi 
z budynku Urzędu Pocztowego w 
Popielowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-17/03 
4  Data złożenia  2003-04-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rejonowy Urząd Pocztowy 
45-372 Opole 



ul. Krakowska 46 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny - 2 szt. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  410 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
woj. 454 w Dobrzeniu Wlk 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-18/03 
4  Data złożenia  2003-04-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10-06-2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  411 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wody 
powierz. dla potrzeb odwiertów na terenie 
gminy Niemodlin   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-19/03 
4  Data złożenia  2003-05-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA w W-wie Regionalny Oddział Przesyłu 
w Świerklanach 
44-266 Świerklany 
ul. Wodzisławska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 wniosek pozostawiony bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  412 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków bytowych do ziemi 
z budynku Urzędu Pocztowego w 
Popielowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-20/03 
4  Data złożenia  2003-05-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rejonowy Urząd Pocztowy 
45-372 Opole 
ul. Krakowska 46 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.03.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  413 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Prószkowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-21/03 
4  Data złożenia  2003-05-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12-06-2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268 



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  414 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
krajowej 46 w Niemodlin 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-23/03 
4  Data złożenia  2003-06-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny - 2 szt. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 umorzono postępowanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  415 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Antoniowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-24/03 
4  Data złożenia  2003-06-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt budowlany / operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.07.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 73, 283 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  416 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni zakładowej RSP w 
Wydrowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-25/03 
4  Data złożenia  2003-06-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w 
Wydrowicach 
49-100 Wydrowice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.07.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  417 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Kosorowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-26/03 
4  Data złożenia  2003-06-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003-09-10 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 12, 28, 58 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  418 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni zakładowej 
BLASTEXPORT Oddział w Ochodze 



3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-27/03 
4  Data złożenia  2003-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BLASTEXPOL Spółka z o.o. 
59-145 Chocianowiec 
ul. Duninów  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003 - 07-22 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  419 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
torowiska  rejonu  Dąbrowy  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-28/03 
4  Data złożenia  2003-07-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej 
Wydz. Inwestycji i Rozwoju Terenowego 
50-951 Wrocław 
ul. Joannitów 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano do załatwienia wg.kompetencji 
do Wojewody 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 65, 67 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  420 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
gminnej w Dobrzeniu Wlk. ul. Mehla  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-32/03 
4  Data złożenia  2003-08-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003 - 10-06 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  421 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
wojew. w Chróścicach ul. Dąbrowa  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-33/03 
4  Data złożenia  2003-08-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003 - 09 -17 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  422 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
wojew. 457 w Chróścicach ul. Ligonia  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-34/03 
4  Data złożenia  2003-08-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003 -09-17 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  423 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w 
Czarnowąsach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-35/03 
4  Data złożenia  2003-08-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003 - 09 - 16 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  424 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
wojew. 457 w Starych Siołkowicach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-36/03 
4  Data złożenia  2003-08-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003-09-30 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 257, 260 

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  425 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
wojew. 435 w Mechnicach (cz.ul. 
Niemodlińskiej)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-37/03 
4  Data złożenia  2003-09-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 2003 -10-10 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 10, 17, 18, 273 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  426 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu Posterunku Energetycznego 
Osowiec 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-40/03 
4  Data złożenia  2003-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2003 - 10-28 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 70, 275, 276 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  427 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 



odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu Posterunku Energetycznego 
Tarnów Opolski 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-41/03 
4  Data złożenia  2003-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28.10.2003 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 70, 275, 276 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  428 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu Posterunku Energetycznego 
Chróścina 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-42/03 
4  Data złożenia  2004-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 2003-10-24 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 70, 275, 276 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  429 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu BCH Bogdan Chwaliński w 
Dąbrowie 



3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-45/03 
4  Data złożenia  2003-11-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BCH Chwaliński Bogdan 
49-120 Dąbrowa 
ul. Korczaka 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , aneks do operatu, 
wypis i wyrys 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 2004-01-27 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  430 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni 5p komunalnej w 
Miedzianej    

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-46/03 
4  Data złożenia  2003-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiony bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  431 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni  komunalnej w 
Dańcu    

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-47/03 
4  Data złożenia  2003-12-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 
46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2004-01-08 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  432 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
gminnej w Wawelnie  ul. Opolska  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-1/04 
4  Data złożenia  2004-01-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny - 2 szt. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiony bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 299 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  433 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w 
Czarnowąsach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-2/04 
4  Data złożenia  2004-01-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.02.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  434 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na likwidację 
studni zakładowej w Ozimku - studnia nr 8 
- Huty Małapanew 
 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-3/04 
4  Data złożenia  2004-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta "MAŁAPANEW" SA w Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.02.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 84 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  435 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
powiatowej 27712 w Kosorowicach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-4/04 
4  Data złożenia  2004-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Powiat Opolski 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 20.02.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  436 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
wojew. 463 w Antoniów   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-7/04 
4  Data złożenia  2004-02-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.03.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 257, 260 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  437 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu R-S  (tj. dla 
potrzeb stawów rybnych) w 
BRZĘCZKOWICE  
 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-8/04 
4  Data złożenia  2004-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wosik Aldona 
49-100 Brzęczkowice 
ul.  20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca post. z dn.17.06.04 r. - 
odwołanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  438 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
kraj. 94 w Karczowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-9/04 
4  Data złożenia  2004-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.03.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255, 406 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  439 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
wojew. 454 w Borkach (odcinek drogi 
Borki - Dobrzeń Mały)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-12/04 
4  Data złożenia  2004-03-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 6.04.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  440 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
wojew. 435 w Wawelnie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-13/04 
4  Data złożenia  2004-03-25 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.04.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 299 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  441 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Strażnicy Ochot. Straży Pożarnej w 
Ligocie Prószkowskiej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-14/04 
4  Data złożenia  2005-03-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt, dok. 
deotechniczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.04.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  442 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
powiatowej 1703 w Luboszyce   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-15/04 
4  Data złożenia  2004-03-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt, dok. 
geotechniczna 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.04.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 38, 99, 262, 404 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  443 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu leśnego  A dla 
potrzeb zbiorników reten. GRABIN w 
Grabinie  
 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-16/04 
4  Data złożenia  2004-04-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Parkowa 14/14a 
(REGON: 530561550) 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Parkowa 14/14a 
(REGON: 530561550) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 12.05.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  444 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana  pozw. wodnopr.na odprowadzanie 
wód opadowych z drogi powiatowej  27-
712  w Ozimku ul. Daniecka - dec OŚ.BS-
6223-31/02 z dnia 14.11.2002 r.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-18/04 
4  Data złożenia  2004-06-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Gmina Ozimek 



siedziba, adres, REGON) 46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2004-06-14 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 3, 30, 190, 271, 301 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  445 

2  Zakres przedmiotowy wniosku   pozw. wodnoprawne na odprowadzanie 
wód opadowych z drogi powiat. 1707  w 
Krzanowicach ul. Armii Ludowej   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-20/04 
4  Data złożenia  2004-06-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2004-06-22 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  446 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Stacji  obsługi samochodów 
ciężarowych w Dąbrowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-21/04 
4  Data złożenia  2004-06-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Doradczo Inwestycyjne 
Jacek Jan Danieluk 
15-129 Białystok 
ul. Księcia Witolda 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.06.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  447 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków bytowych do ziemi 
z Zakładu Stolarskiego w Popielowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-22/04 
4  Data złożenia  2004-06-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Zieńczyk Alfred 
46-090 Popielów 
ul. Brzeska 74 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  448 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu Wyrobów Metalowych w 
Przyworach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-23/04 
4  Data złożenia  2004-06-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Firma Usług-Handl. Jerzy,Krystyna Dyga 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 92 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny - 2 szt. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  449 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Ośrodka Szkoleniowego Służb 
Ratow. w Turawie - Antoninku 
(Rybaczówka)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-27/04 
4  Data złożenia  2004-07-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wydział Zarządz.Kryzysowego OUW 
45-082 Opole 
ul. Pistaowska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  450 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu PUH Rzeźnictwo, 
Wędliniarstwo w Tarnowie Op. 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-25/04 
4  Data złożenia  2004-07-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo  Mroczek 
Ryszard i Kazimiera 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 317 



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  451 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wody 
podziemnej z ujęcia na terenie Ośrodka 
Szkoleniowo Wypoczynk. w Turawie - 
Antoninku Straży Pożarnej    

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-26/04 
4  Data złożenia  2004-07-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Komenda Wojew. Straży Pożarnej w Opolu 
45-005 Opole 
ul. Budowlanych 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.08.2004 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  452 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na zbiórkę i transport 
odpadów przez Usługi Transportowe M. 
Polak,ul. Pustkowska 16 w Węgrach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/14/05 
4  Data złożenia  2005-02-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Mirosław Polak 
46-023 Osowiec k. Opola 
ul. Pustkowska 16 
(REGON: 531200883) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  certyfikat kompetencji w zakresie tranport 
drogowego, zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  453 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi dla Ubojni 
Drobiu PODLESIE w Czarnowąsach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/153/04 
4  Data złożenia  2004-12-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ubojnia Drobiu PODLESIE 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Stawowa 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.01.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  454 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami ( azbest) wytwarzanymi na 
terenie powiatu opolskiego przez RAMID 
M. Dec w Warszawie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-155/04 
4  Data złożenia  2004-12-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RAMID Mirosław Dec 
03-288 Warszawa 
ul. Kowalskiego 1/54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 cdecyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-
155/04 z dniem 23.02.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  455 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi dla 



Przedsiębiorstwa Wyrobów Drewnianych 
"PALISADA II" T. Kania w Jełowej 

3  Znak sprawy  OS.MDZ.7647-158/04 
4  Data złożenia  2004-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PALISADA II Tadeusz Kania 
Przedsiębiorstwo Wyrobów z Drewna 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-
158/04 z dniem 23.02.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  456 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana  pozw. wodnopr.na odprowadzanie 
wód opadowych z drogi powiatowej  1720  
w Dąbrowie ul. Sztonyka, Zamkowa 
OŚ.BS-6223-31/02 z dnia 14.11.2002 r.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-29/04 
4  Data złożenia  2004-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 02.09.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 38, 99, 262, 404, 442 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  457 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu Prolicht w Ozimku  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-30/04 
4  Data złożenia  2004-08-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 



siedziba, adres, REGON) 46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08.09.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 92 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  458 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni  Ośrodka 
Wypoczynkowego Antoninek w Turawie     

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-31/04 
4  Data złożenia  2004-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wyszyński Maciej 
45-863 Opole 
ul. Wojska Polskiego 2-4/109 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiony bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  459 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Zakładu Stolarskiego  w Popielowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-32/04 
4  Data złożenia  2004-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Zieńczyk Alfred 
46-090 Popielów 
ul. Brzeska 74 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia2004-09-02 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  460 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Zakładu Rzeżnictwo - 
Wędliniarstwo K.Mroczek w Tarnowie Op. 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-33/04 
4  Data złożenia  2004-08-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo  Mroczek 
Ryszard i Kazimiera 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27.09.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 317, 450 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  461 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni  w m. Kaniów - do 
nawodnień szkółki leśnej      

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-35/04 
4  Data złożenia  2004-09-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Nadleśnictwo Kup 
46-082 Kup 
ul. 1 Maja  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 04.10.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  462 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Huty Szkła "Jedlice"  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-36/04 
4  Data złożenia  2004-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.09.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 321 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  463 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu PROTEC w Chróściciach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-37/04 
4  Data złożenia  2004-09-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROTEC   Budowa Prototypów i Technika 
Wytłaczania Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Korfantego 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.09.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  464 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z drogi powiatowej  1712  w 
Raszowej ul. Ozimska 
 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-38/04 
4  Data złożenia  2004-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2004 -10- 05 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 12, 28, 58 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  465 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z drogi gminnej w Chróścinie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-39/04 
4  Data złożenia  2004-09-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22-10-2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 10, 17, 18, 273 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  466 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
studni nr 2 - awaryjnej na ujęciu wody w 
Ozimku ul. Częstochowska 



3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-40/04 
4  Data złożenia  2004-10-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08.11.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 73, 283 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  467 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Ozimku ul. 
Częstochowska i ul. Polna  
  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-41/04 
4  Data złożenia  2004-10-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2004-11-05 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 73, 283,466 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  468 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni w zakładzie 
MERCOR  w  Dobrzeniu WLK. oraz na 



zrzut ścieków deszczowych Częstochowska 
i ul. Polna  
  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-42/04 
4  Data złożenia  2004-10-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2004-12-17 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 336 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  469 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z mostu na Małej Panwi w 
Ozimku (w ul. Warszawskiej) 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-43/04 
4  Data złożenia  2004-10-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 26.11.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255, 406 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  470 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
wojew. 463 w Dylakach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-44/04 



4  Data złożenia  2004-11-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 25.11.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 3, 30, 190, 271, 301 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  471 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z terenu 
zakładu AUTOCZOK w Kępie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-45/04 
4  Data złożenia  2004-11-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Z.H.U. Auto-Czok - Bernard Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiony bez rozpoznania - 
pismo z dnia 15.12.2004. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 53 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  472 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z terenu 
Zakładu  Produkcji Kostki Brukowej  w 
Proszkowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-46/04 
4  Data złożenia  2004-11-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EHL - Bazaltex Sp. z o.o. 
59-220 Legnica 
ul. Gniewomierska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.01.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  473 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana  pozw. wodnopr.na odprowadzanie 
ścieków komunalnych z oczyszczalni w 
Dylakach  - zmiana terminu 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-48/04 
4  Data złożenia  2004-12-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.01.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 73, 283 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  474 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
EHL Sp.z o.o. w Legnicy Zakład Produkcji 
Kostki Brukowej w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/134/04 
4  Data złożenia  2004-11-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EHL - Bazaltex Sp. z o.o. 
59-220 Legnica 
ul. Gniewomierska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.01.2005r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  476 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk odpadów innych niz 
niebezpieczne poprzez wykonanie nasypu 
na dz. nr 1822/56 obręb Winów 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/152/04 
4  Data złożenia  2004-12-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RZGW we Wrocławiu Inspektorat w Opolu 
45-951 Opole 
ul. Odrowążów 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 17.01.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  477 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi w SPINEL w 
Przyworach, ul.Wiejska 8 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-25/05 
4  Data złożenia  2005-02-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SPINEL E. i J. Kantow, A. i M. Poloczek 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Przywory, ul. Wiejska 8  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.02.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  478 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolwenie na odzysk odpadów do 
utwardzenia dróg wewnątrzzakładowych i 
dojazdowych do Kopalni Krasiejów 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-10/05 
4  Data złożenia  2005-01-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Górażdże CEMENT S. A. w Choruli 
45-076 Chorula 
ul. Ul. Cementowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia.14.02.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  479 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie odzysku 
odpadów z rozbiórki nawierzchni 
asfaltobetonu dla REM - BUD z Czarnowąs 
ul. Tuwima 13 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/37/05 
4  Data złożenia  2005-03-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 REM - BUD Syczyński Bogusław 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Tuwima 13 
(REGON: 004519880) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wycofano wniosek 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  480 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi oraz odzysku 



odpadówna terenie Zakładu Produkcyjnego 
w Niemodlinie, ul. Korfantego 44 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-7,8/05 
4  Data złożenia  2005-01-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MGA Wood Spółka z o.o. 
02-738 Warszawa 
ul. Dominikańska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów oraz zatwierdzenie 
programu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.MDz.7647-8/05 z 
dn. 04.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  482 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstajacymi 
w wyniku działalności firmy POLNORD 
Oddział Budownictwa Energetycznego w 
Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-11/05 
4  Data złożenia  2005-01-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLNORD SA Oddział Budownictwa 
Energetycznego 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-11/05 
z dnia 02.03.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  483 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji nr OS.MDz.7647-192/02 
zezwalajacej na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych Rolniczej Spółdzielni 



Produkcyjnej w Stobrawie 
3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-19/05 
4  Data złożenia  2005-02-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna w 
Stobrawie 
46-090 Stobrawa 
ul. Odrzańska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.MDz.7647-19/05 
z dn. 04.03.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  484 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami, zezwolenie na zbieranie i 
transport oraz na odzysk odpadów przez 
PPHU Fabisz Waldemar w Chróścicach, ul. 
Młyńska 2 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-23/05 
4  Data złożenia  2005-02-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHUFabisz Waldemar 
46-080 Chróścice 
ul. Boczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami, 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-23/05 
z dn. 08.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  485 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów opakowaniowych po środkach 
ocgrony roślin - CHEMPEST 
NIEMODLIN Bogdan Pietruszczak 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-116/04 
4  Data złożenia  2004-09-30 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 CHEMPEST NIEMODLIN Bogdan 
Pietruszczak 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzajaca postępowania z dnia 
17.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  486 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów opakowaniowych po środkach 
ocgrony roślin - Zdzuj Jan w Borkach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-34/05 
4  Data złożenia  2005-03-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zdzuj Jan - Hurtownia Środków Ochrony 
Roślin w Borkach 
46-020 Borki 
ul. Lompy 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 29.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  487 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne dla Przedsiebiorstwa 
Wielobranżowego "ZDRÓJ" w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-30/05 
4  Data złożenia  2005-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZDRÓJ Przedsi. Wielobranżowe 
46-021 Brzezie 
ul.   



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 29.03.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  488 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów opakowaniowych po środkach 
ocgrony roślin - WAGA PORTA w Jełowej 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-20/05 
4  Data złożenia  2005-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo WAGA PORTA 
47-200 Kędzierzyn Koźle 
ul. Rynek 7/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dn. 02.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  489 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami ( azbest) wytwarzanymi na 
terenie powiatu opolskiego przez 
"SAVEX" Szp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. 
Słowackiego 9E 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-6/05 
4  Data złożenia  2005-01-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SAVEX Sp. z o.o. 
59-900 Zgorzelec 
ul. Słowackiego 9E 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 ostateczna z dniem 19.02.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  490 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzyskuna terenie 
składowiska w Dylakach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 -33 
4  Data złożenia  2005-02-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gehloff - Boenen Sp.z o.o. 
46-040 Grodziec 
ul. Dolna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt urządzeń 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Poaiwtowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  491 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów opakowaniowych po środkach 
ocgrony roślin - ROL-CHEM Piechaczek w 
Boguszycach 

3  Znak sprawy  OS.MDz./7647-16/05 
4  Data złożenia  2005-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rol-Chem Lidia Pieczaczek 
46-060 Boguszyce 
ul. 1-go Maja 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna dexcyzja nr OŚ.MDz.7647-
16/05 z dnia 22.02.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  492 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi 
na terenie powiatu Opolskiego przez PHU 
JUKO w Piotrkowie Trybunalskim 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-13/05 
4  Data złożenia  2005-01-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU JUKO Jerzy Szczukocki 
97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Zamurowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna  nr OS.MDz.7647-
13/05z dnia 12.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  493 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzajacej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi ( 
azbest) na terenie powiatu opolskiego przez 
SAVEX Sp. z o.o. w Zgoprzelcu, ul. 
Słowackiego 9E 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-22/05 
4  Data złożenia  2005-02-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SAVEX Sp. z o.o. 
59-900 Zgorzelec 
ul. Słowackiego 9E 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-22/05 
z dnia 18.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  494 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstajacymi  
w wyniku działalności firmy TELZAS Sp. 
z o.o. w Szczecinku, ul. Bugno 3a terenie 
powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-31/05 
4  Data złożenia  2005-02-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TELZAS Sp. z o.o. 
78-400 Szczecinek 
ul. Bugno 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.MDz.7647-31/05 
z dnia 06.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  495 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działlności w 
zakresie zbierania odpadów 
opakowaniowych na terenie sklepu w 
Niemodlinie, ul. Opolska 39 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647/32/05 
4  Data złożenia  2005-03-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CHEMPEST NIEMODLIN Kazikowski 
Jarosław 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na zbieranie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.MDz.7647-32/05 
z dnia 17.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  496 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstajacymi  
w wyniku działalności firmy SUCHAŃSKI 
i SPÓŁKA w Starym Koźlu, ul. Wolności 
57 na terenie powiatu opolskiego  

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-36/05 
4  Data złożenia  2005-01-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SUCHAŃSKI i SPÓŁKA Spółka Jawna 
47-223 Kędzierzyn Koźle 
ul. Wolności 57 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-36/05 
z dnia 12.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  497 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstajacymi 
w Specjalistycznej Lecznicy 
Weterynaryjnej Sp. z o.o. w Krzanowicach, 
ul. Armii Ludowej 21 b 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-51/05 
4  Data złożenia  2005-04-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna 
Sp. z o.o. 
46-020 Krzanowice 
ul. Armii Ludowej 2 21b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.MDz.7647-51/05 
z dnia 21.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  498 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 



gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
zawierajacymi azbest Zakł. Ogólnobud. 
Ł.Czajda 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/17/05 
4  Data złożenia  2005-02-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Ogólnobudowlanych Łukasz Czajda 
49-305 Brzeg 
ul. Kościuszki 1B/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 13.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  499 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbiórkę odpadów 
opakowaniowych p. Wiesław  Jaworski 
"AGROPLON"  Sklep Rolny w Kup  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647 -21/05 
4  Data złożenia  2005-02-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AGROPLON Wiesław Jaworski Sklep 
Rolny w Kup 
46-082 Kup 
ul. 1 Maja 58 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 02.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  500 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi przez P.W. BATER Sp. z 
o.o. z Warszawy ul. Dźwigowa 63 

3  Znak sprawy  Oś.UKK.7647/29/05 
4  Data złożenia  2005-02-23 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 P.W. BATER Sp. z o.o. 
01-376 Warszawa 
ul. Dźwigowa 63 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.04.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  501 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie tranportu odpadów przez Usługi 
Transportowe Import - Eksport A. Sygulka 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/38/05 
4  Data złożenia  2005-03-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi transportowe Import - Eksport A. 
Sygulka 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  502 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pogram gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi przez Zakład Usługowy J. 
Aleksiejczyk z Baborowa 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-39/05 
4  Data złożenia  2005-03-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usługowy J. Aleksiejczyk 
48-120 Baborów 
ul. Dąbrowszczaków 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 05.05.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  503 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp.z o.o. z Pyskowic  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/40/05 
4  Data złożenia  2005-03-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usługowy J. Aleksiejczyk 
48-120 Baborów 
ul. Dąbrowszczaków 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 05.05.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  504 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie wód opadowych z terenu 
budynku urzędu Gminy Popielów do ziemi 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-49/04 
4  Data złożenia  2004-12-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 31.12.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 5, 26, 35, 141, 149 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  505 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni w Ubojni Drobiu 
PODLESIE  w Czarnowąsach   
  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-50/04 
4  Data złożenia  2004-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ubojnia Drobiu PODLESIE 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Stawowa 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28.12.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  506 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z drogi gminnej w 
Czarnowasach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-52/04 
4  Data złożenia  2004-12-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys z 
planu zagosp. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.01.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  507 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z dróg gminnych w Dobrzeniu 
Wielkim (ul. Morcinka, Kościelna, Miła)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-53/04 
4  Data złożenia  2004-12-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu zagosp. przestrz. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 17.01.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  508 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z drogi gminnej w 
Czarnowasach  ul. Zamoyskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-54/04 
4  Data złożenia  2004-12-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys z 
planu zagosp. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.01.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  509 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 



opadowych z dróg gminnych w Prószkowie 
(ul. Szpitalna, Polna)  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-55/04 
4  Data złożenia  2004-12-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu zagosp. przestrz. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 20.01.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  510 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków przemysłowych  z 
zakładu KNAUF Sp z o.o. w Brzeziu do 
kanalizacji zewnętrznej 
(subst.niebezpieczne) 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-56/04 
4  Data złożenia  2004-12-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Knauf Sp. z o.o. w Brzeziu 
46-021 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, umowy na odbiór 
ścieków 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.05.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 40 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  511 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu "AUTOCZOK" w Kępie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-57/04 



4  Data złożenia  2004-12-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Z.H.U. Auto-Czok - Bernard Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu zagosp. przestrz. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.02.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 53 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  512 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji Starosty 
opolskiego OŚ.UK.7647-52/03 i 
zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi ZWiK 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/43/05 
4  Data złożenia  2005-04-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Gościejowice Małe 12  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  513 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z terenu 
zakładu  stolarskiego  w Karczowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-2/05 
4  Data złożenia  2005-01-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warsztat stolarski Stadnicki Jacek 
49-120 Karczów 
ul. Wiejska 10 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 15.02.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  514 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z drogi gminnej w Prószkowie 
(ul. bez nazwy boczna Grunwaldzkiej)  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-3/05 
4  Data złożenia  2005-01-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu zagosp. przestrz. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 23.02.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  515 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z 
rzeki Ścinawy Niem. oraz na zrzut wód 
chłodniczych do rowu dla potrzeb Gorzelni 
Rolniczej w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-4/05 
4  Data złożenia  2005-02-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Sp.z 
o.o.w Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Daszyńskiego 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 wniosek pozostawiony bez rozpoznania -
pismo z dnia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  516 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni Niemodlin w Gościejowicach 
Małych 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-6/05 
4  Data złożenia  2005-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Gościejowice Małe 12  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu zagosp. przestrz. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 27.04.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 277, 289 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  517 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie 
budynku szkoły do rz. Swornicy w 
Czarnowąsach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-5/05 
4  Data złożenia  2005-02-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 w toku 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 36, 60, 215, 253, 423 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  518 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z drogi gminnej w 
Boguszycach  (ul.1 Maja)  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-7/05 
4  Data złożenia  2005-03-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu zagosp. przestrz. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 09.05.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  519 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Niwkach - 
dla potrzeb komunalnych  
  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-9/05 
4  Data złożenia  2005-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 
46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , aneks do 
hydrogeologicznej dok. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 31.03.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  520 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z drogi 
wojew. 457 w Stare Siołkowice- Popielów 
(wylot Stare Siołkowice)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-11/05 
4  Data złożenia  2005-03-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , decyzjja wzzt 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 12.05.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 257, 260, 436 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  521 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 
opadowych z dróg gminnych w Antoniowie 
(ul. Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-12/05 
4  Data złożenia  2005-03-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys z 
planu zagosp. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 12.05.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 3, 30, 190, 271, 301 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  522 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozw. wodnopr.na odprowadzanie wód 



opadowych z drogi gminnej w Prószkowie 
(ul. Akacjowa)   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-14/05 
4  Data złożenia  2005-04-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny ,  wypis i wyrys z 
planu zagosp. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 29.04.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  523 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Brzeziu Na 
SUW oraz na wykonanie studni  
  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-17/05 
4  Data złożenia  2005-04-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Elektrownia Opole SA 
 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania - 
pismo z dnia 12.05.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 72 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  524 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z terenu 
Ośrodka Szkoleniowego RYBACZÓWKA 
w Turawie   stolarskiego  w Karczowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-18/05 
4  Data złożenia  2005-04-21 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Opolski Urząd Wojewódzki 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 12.05.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  525 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Hucie Szkła 
Jedlice oraz na zrzut wód opadowych do 
wód powierzchniowych   
  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-19/05 
4  Data złożenia  2005-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , aneks do 
hydrogeologicznej dok. 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27.07.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 321, 462 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  526 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w Ośrodku 
Szkoleniowym HARCERZ w Turawie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-20/05 
4  Data złożenia  2005-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZHP Komenda Opolskiej Chorągwi im. 
Boh. Powstań Sl. 
45-361 Opole 



ul. Plebistytowa 18 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , dok. 

hydrogeologiczna 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 23.05.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  527 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z terenu 
zakładu garmażeryjnego WALIDROGI do 
rz. Czarnki   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-21/05 
4  Data złożenia  2005-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Walidrogi Ewa Terlikowska 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne , Handlowe i 
Usługowe 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Opolska 88 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania - 
pismo z dnia 17.06.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  528 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni dla potrzeb 
chłodniczcyh  zakładu BALS 
ELEKTROTECHNIKA w Brynicy oraz na 
zrzut wód pochlodniczych do ziemi  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-22/05 
4  Data złożenia  2005-05-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BALS - POLSKA Elektrotechnika Sp.z o.o. 
46-082 Kup 
ul. Brynica, ul. Powstańców   Śl. 43 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiony bez rozpoznania - 
pismo z dnia 17.06.2005 r 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  529 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  decyzja zatwierdzająca program gospodarki 
odpadami  oraz odzysk odpadów w 
Wytwórni Mas Bitumicznych w 
Niemodlinie, ul. Opolska 31 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-53/05 
4  Data złożenia  2005-04-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego NIEMODLIN Urszula 
ROszak-Rawska 
49-100 Niemodlin 
ul. Oś.Piastów 10/6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.MDz.7647-53/05 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  531 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzajacej program 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
Firmę Remontowo-Budowlaną UTIL 
Stanisław Zacłona w Ryczówku, ul. Dolna 
8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-42/05 
4  Data złożenia  2005-02-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 UTIL Stanisław Zacłona 
32-310 Ryczówek 
ul. Dolna 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zmaina decyzji - dec. ostateczna Nr 
OS.MDz.7647-42/05 z dn. 28.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  535 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania odpadów 
opakowaniowych przez ROL-MAX w 
Popielowie, ul. Dworcowa 98 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-50/05 
4  Data złożenia  2005-04-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROL-MAX Monika Kasprzyk 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 98 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 11.05.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  536 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami w ZHU Auto CZOK w Kępie, ul. 
Wróblińska 17B 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-77/05 
4  Data złożenia  2005-06-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Z.H.U. Auto-Czok - Bernard Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  pozostawiono wniosek bez rozpoznania 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) pismem z dnia 21.07.2005 r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  540 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami na terenie powiatu 
opolskiego przez MASTERS w Opolu, ul. 
Licealna 5/12 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-58/05 
4  Data złożenia  2005-04-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MASTERS Jaworska Katarzyna 
45-714 Opole 
ul. Licealna 5/12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 01.06.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  541 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów z terenu powiatu opolskiego 
przez firme BRACIA STRACH SJ w 
Częstochowie, ul. Bór 137 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-66/05 
4  Data złożenia  2005-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BRACIA STRACH Spółka Jawna 
42-200 Częstochowa 
ul. Bór 137 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek umorzono decyzją z dnia 
23.06.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  542 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami przez AQVADOR 
Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 22 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-61/05 
4  Data złożenia  2005-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 
46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 06.07.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  543 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiany decyzji na zbieranie i transport 
odpadów dla ELKOM Sp. z o.o. w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7641-59/05 
4  Data złożenia  2005-04-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  544 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami powstajacymi w wyniku 



działalności Stacji Paliw w Dębskiej K, ul. 
Daniecka 6źni 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-84/05 
4  Data złożenia  2005-07-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZHP EKSPORT IMPORT Fąfrowicz 
Kazimierz 
46-053 Dębska Kuźnia 
ul. Daniecka 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami, 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 03.08.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  545 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
opakowaniowych na terenie Centrum 
Ogrodniczego PRACUŚ w Schodni Starej 

3  Znak sprawy  OS.MDz-7647-82/05 
4  Data złożenia  2005-07-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Centrum Ogrodnicze PRACUŚ Małgorzata 
Halupczok 
46-040 Schodnia Stara 
ul. Brzozowa 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku w zakresie 
gospodarki odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 20.07.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  546 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez HPU 
JUKAM Maciej Plewa w Krościenku, ul. 
Jagiellońska 95 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz-7647-75/05 



4  Data złożenia  2005-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JUKAM HPU Maciej Plewa 
34-450 Krościenko n. Dunajcem 
ul. Jagiellońska 95 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 04.08.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  547 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez EKO-MAT 
Zbigniew Matysiak w Jaworznie, ul. 
Sławkowska 12, na terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz-7647-67/05 
4  Data złożenia  2005-06-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-MAT Zbigniew Matysik 
43-600 Jaworzno 
ul. Sławkowska 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 21.07.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  548 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez EkoNaft 
Sp. z o.o. w Trzebini, ul. Fabryczna 22, na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-65/05 
4  Data złożenia  2005-05-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EkoNaft Sp. z o.o. w Trzebini 
32-540 Trzebinia 
ul. Fabryczna 22 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 21.07.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  549 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla Huty Szkła 
"Jedlice"S.A. 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH.7645/1/05 
4  Data złożenia  2005-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji do produkcji 
szkła o zdolnosci wytopu 280 Mg szkła na 
dobę w Hucie Szkła "Jedlice" S.A. w 
jedlicach k/Ozimka" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  550 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji zlokalizowanej w warsztacie 
stolarskim w Turawie ul.Opolska 13 Maria 
Syboń 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/6/05 
4  Data złożenia  2005-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warsztat Stolarski Maria Syboń i s-ka 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 13 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami z 
uwzględnieniem zbierania"- 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję - pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  551 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w 
Niemodlinie przy ul.Opolskiej 31 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/9/05 
4  Data złożenia  2005-04-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego NIEMODLIN Urszula 
ROszak-Rawska 
49-100 Niemodlin 
ul. Oś.Piastów 10/6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  
oraz przyjęcie zgłoszenia instalcji 
przeładunku i magazynowania paliw 
płynnych dla Wytwórni Mas Bitumicznych 
w Niemodlinie przy ul.Opolskiej 31" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję - pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  552 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla "PLASTODREW" Producent okien i 
drzwi z drewna i PCV Dąbrówka 
Łubniańska ul.Oleska 2A 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/13/05 



4  Data złożenia  2005-07-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PLASTODREW Producent okien i drzwi z 
drewna i PCV 
45-024 Łubniany 
ul. Oleska 2A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o pozwolenie na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza ze żródeł i 
emitorów instalacji "Plastodrew" Producent 
okien i drzwi z drewna i PCV Dąbrówka 
Łubniańska ul.Oleska 2A 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję-pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  553 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
obiekt : Centrum Obsługi Samochodów , 
użytkownik: "Marco Tuning- Marek Konik 
, Wacław Konik , Mirosław Konik" Spółka 
Jawna , lokalizacja: ul.Opolska 1A , 46-070 
Osiny 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/14/05 
4  Data złożenia  2005-08-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Marco Tuning - Marek Konik , Wacław 
Konik , Mirosław Konik 
46-070 Osiny 
ul. Opolska 1 A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  
dla  Centrum Obsługi Samochodów " 
lokalizacja Osiny ul.Opolska 1A 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  554 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z 
rzeki Prószkówki dla potrzeb 
nowoprojektowanego stawu w Prószkowie 
oraz ich zrzut po wykorzystaniu do rowu 
R-A. 

3  Znak sprawy  OŚ.Z.W. 6223-43/03 
4  Data złożenia  2003-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ciołek Zdzisław 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Partyzancka 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
01.12.2003 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  555 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami - AND-KOR 
Transport, Spedycja, Import, Export, 
Handel Andrzej Gruszka w Kobylnie, ul. 
Wiejska gm. Łubniany 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-107/05 
4  Data złożenia  2005-10-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AND-KOR Gruszka Andrzej 
46-024 Kobylno 
ul. Wiejska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania pismem nr 
OS.MDz.7647-107/05 z dnia  27.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  556 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów w 
Schodni Starej przez firmę TOM Sp. z o.o. 
w Szczecinie, ul. Lipowa 16 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-85/05 
4  Data złożenia  2005-07-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TOM Spółka z o.o. 
71-734 Szczecin 
ul. Lipowa 16 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 26.09.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  557 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami na terenie kopalni "FOLWARK" 
w Folwarku przez firmę Statoil Polska Sp. 
z o.o. w Warszawie, ul. 29 Listopada 10 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-94/05 
4  Data złożenia  2005-08-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Statoil Polska Sp. z o.o. 
00-465 Warszawa 
ul. 29 Listopada 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 14.10.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  558 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zateiwrdzenie programu gospodarki 
odpadami na terenie gm. Ozimek i Dobrzeń 
Wielki przez Przedsiebiorstwo 
Wielobranżowe "MIWIKS" Michasł 
Sikorski w Dabrowie Górniczej 



3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-109/05 
4  Data złożenia  2005-11-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"MIKWIS" Michał Sikorski 
41-303 Dąbrowa Górnicza 
ul. Morcinka 9/32 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  559 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie dla prowadzącego instalację, na 
wytwarzanie odpadów  przez EnergięPro 
Koncern Energetyczny SA z/s we 
Wrocławiu Oddział w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-95/05 
4  Data złożenia  2005-09-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wydania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 11.10.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  560 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytworzonymi na terenie 
powiatu opolskiego przez firmę ETC plus 
SA w Ostrowcu Świetokrzyskim 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-105/05 
4  Data złożenia  2005-10-03 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 ETCplus SA 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
ul. Drukarska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 15.11.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  561 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów - 
TRANS-ALEX 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-93/05 
4  Data złożenia  2005-08-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TRANS-ALEX Przedsiebiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
46-020 Krzanowice 
ul. Armii Ludowej 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 04.10.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  562 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez Warsztat 
Montażu Szyb Samochodowych w 
Mechnicach, ul. Niemodlińska 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-106/05 
4  Data złożenia  2005-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ALMARG Aleksandra Stepaniak 
46-073 Mechnice 
ul. Niemodlińska 36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.11.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  563 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez PUH 
"ELMAX" Andrzej Hołub w Opolu, na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-78/05 
4  Data złożenia  2005-07-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELMAX Prezdsiebiorstwo Usługowo-
Handlowe Andrzej Hołub 
45-578 Opole 
ul. Marka z Jemielnicy 1a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.09.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  564 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Informacja o bezprawnym wycięciu drzew-
dębów w Niemodlinie na ul. Podgórnej 13. 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-15/04 
4  Data złożenia  2004-07-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Małgorzata Krzewińska 
49-100 Niemodlin 
ul. Al.Wolności 6/3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe  w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Przesłano wniosek Urzędowi Miasta 
Niemodlin 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  565 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew sosnowych rosnących na 
dz. nr 68/66 w Rzędowej 
Przyczyna: Budowa domku letniskowego 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-46/04 
4  Data złożenia  2004-01-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kwartnik Stanisław 
44-121 Gliwice 
ul. Gwardii Ludowej 8/17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Przekazano według właściwości wniosek 
Urzędowi Gminy w Turawie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  566 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Dokonanie pielęgnacji i przycinki drzew 
rosnących na skarpie gminnego rowu 
melioracyjnego- dz. nr 59 w Raszowej. 
Przyczyna: zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-47/04 
4  Data złożenia  2004-11-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Opolskie 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie zachodzi potrzeba ścinki drzew z gat. 
olcha 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  567 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wycinka 5 szt. drzew z gat. modrzew 
rosnących na dz. nr 755/139 obręb 
Krzyżowa Dolina 
Przyczyna: mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i ich mienia 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-49/04 
4  Data złożenia  2004-12-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Opolskie 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie zezwolono na wycięcie 5 drzew z gat. 
modrzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  568 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew: 2 szt. topoli i 1 szt. 
brzozy brodawkowatej rosnące na dz. nr 
170 -Domecko oraz 1 szt. jesionu i 1 szt. 
kasztanu rosnących na dz. nr 257 w 
Domecku 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-50/04 
4  Data złożenia  2004-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolona na wycięcie olchy i topoli, 
natomiast nie zezwolono na wycięcie 
brzozy, jesionu i kasztanowca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  569 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1-5 letnich (samosiejek) gat. 
klon oraz 3 szt. grab, 4 szt. grochdrzew, 1 
szt. lipa, 1 szt. dąb szypułkowy, 1 szt. klon 
pospolity i 1 szt. wiąz-rosnących na dz. nr 
1104 obręb Prószków 
Przyczyna: drzewa całkowicie lub 
częściowo obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-51/04 
4  Data złożenia  2004-12-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  570 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Informacja o zagrażającej środowisku 
działalności firmy DROKAL w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-53/04 
4  Data złożenia  2004-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska 
45-035 Opole 
ul. Nysy Łużyckiej 42 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wniosek przekazany według właściwości 
wójtowi Gminy Komprachcice 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  571 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 drzew z gat. lipa rosnące na dz. 
nr 537/105 w Dobrzeniu Wielkim. 



Przyczyna: Drzewa są częściowo obumarłe 
i zagrażają ruchowi drogowemu oraz 
ludziom 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131/1/05 
4  Data złożenia  2004-12-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolona na wycunkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  572 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa rosnącego na terenie 
dworca autobusowego w Ozimku - 
Przyczyna: Korzenie drzewa naruszają 
konstrykcję budynku 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-2/05 
4  Data złożenia  2005-01-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Powiatowe  w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wyrażono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  573 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Nasadzenie drzew z gat. rajska jabłoń na 
części dz. nr 126/36 położonej w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-3/05 
4  Data złożenia  2005-05-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 



ul. Ks.J. Dzierżona 4b 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  574 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 10 szt. drzew z gat. żywotnik 
obręb Ozimek. 
Przyczyna: drzewa powodują zacienienie 
mieszkań na parterze 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-3/05 
4  Data złożenia  2005-01-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  575 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 drzew-świerków na dz. nr 80/6 
w Ozimku. 
Przyczyna: drzewa grożą przewróceniem 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-4/05 
4  Data złożenia  2005-01-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Otrzonsek Henryk 
46-040 Ozimek 
ul. Leśna 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę świerków 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  576 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie wierzb na dz. nr 871 przy drodze 
gminnej. 
Przyczyna: Drzewa mają oznaki chorobowe 
i stanowi zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-5/05 
4  Data złożenia  2005-01-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycięcie przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  577 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew z gat. morawa na dz. nr 
230/2 w Kaniowie. 
Przyczyna:drzewa obumarłe i stanowią 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-6/05 
4  Data złożenia  2005-01-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycięcie 3 przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 



12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  578 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  usunięcie drzewa z gat. lipa rosnące na dz. 
nr 65 obręb Ligota Turawska 
Przyczyna: drzewo obumarłe i stanowi 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-8/05 
4  Data złożenia  2005-01-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycięcie przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  579 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 drzew z gat. lipa rosnących na 
drodze gminnej nr 157 w Naroku. 
Przyczyna-drzewa obumarłe i stanowią 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-9/05 
4  Data złożenia  2005-01-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie tylko jednej lipy 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  580 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 10 szt. drzew na dz. nr 365/28-2 
szt. jarzębiny - chore drzewa, 370/7-4 szt. 
topoli w Ozimku -  i dz. nr 349/6 - 4 szt. 
jesionu w Krasiejowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-10/05 
4  Data złożenia  2005-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie zezwolono na wycięcie 4 drzew - 
jesionów, natomiast zezwolono na wycięcie 
jarzębin i topoli 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  581 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 6 drzew z gat. Topola na dz. nr 
155/1 obręb Radostowice oraz 20szt. z gat. 
topola na dz. nr 3/16 i 166 obręb 
Jakubowice. 
Przyczyna-drzewa częściowo uschnięte i 
utrudniają prace polowe 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-11/05 
4  Data złożenia  2005-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 nie uzupełniono danych 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  582 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 szt. z gat. brzoza i 2 szt. z gat. 



dąb na dz. nr 1018/11 obręb Szczedrzyk - 
Przyczyna:dęby są chore, a brzozy 
stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-12/05 
4  Data złożenia  2005-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  583 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 szt. drzewa z gat. topola 
zwyczajna na dz. nr 344 obręb 
Przysiecz.Przyczyna: drzewo obumarłe i 
stanowi zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-14/05 
4  Data złożenia  2005-02-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na usunięcie przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  584 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Uasunięcie 2 drzew z gat.  dąb na dz. nr 
143/1 w Niemodlinie. 
Przyczyna: drzewa są uschnięte i stanowią 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-15/05 
4  Data złożenia  2005-02-14 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 opinia negatywna 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  585 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 drzew z gat. olsza szara i 1 
dęba bezszypułkowego rosnących na 
skarpach rowu melioracyjnego obre 
Luboszyce 
Przyczyna: drzewa są obumarłe  

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-16/05 
4  Data złożenia  2005-02-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycięcie przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  586 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza na dz. nr 
912 obręb Grodziec.  
Przyczyna: Drzewo częściowo spróchniałe 
i stanowi zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-17/05 
4  Data złożenia  2005-02-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  587 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 12 szt. topoli i 1 szt dębu 
rosnących na dz. nr 176 obręb Dąbrowice. 
Przyczyna: drzewa stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-17a/05 
4  Data złożenia  2005-03-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  588 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew z gat. sosna na dz. leśnej 
nr 1721/440 w Łubnianach.Przyczyna: 
Drzewa obumarłe oraz stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-19/05 
4  Data złożenia  2005-03-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Przekazano wniosek według właściwości 
Wójtowi Gminy Łubniany. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  589 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 szt. z gat. olcha na dz. nr 5 
obręb Dąbrowice. 
Przyczyna: drzewa utrudniają i zagrażają 
rolnikom w pracach rolnych 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-20/05 
4  Data złożenia  2005-03-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  590 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 6 szt. topoli na dz. nr 555 w 
Turawie. 
Przyczyna: stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-22/05 
4  Data złożenia  2005-03-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  591 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew z gat. topola rosnących na 
ul. Dłuskiego. 
Przyczyna: stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-23/05 
4  Data złożenia  2005-03-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Opolska 
Spółdz.Mieszk."Przyszłość",Adm.Osiedla 
Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Dłuskiego 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wniosek należy złożyć do burmistrza 
Gminy i Miasta Ozimka 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  592 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew z gat. sosna na dz. nr 
1721/440 w Łubnianach. 
Przyczyna:drzewa stanowią zagrożenie dla 
ruchu drogowego 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-24/05 
4  Data złożenia  2005-04-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Przedmiotowa działka jest lasem, więc od 
właściciela lasu zależy domniemana 
wycinka 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  593 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 9 drzew z gat. topola na drodze 



gminnej nr 247 w Karczowie.  
3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-25/05 
4  Data złożenia  2005-04-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie ma potrzeby usuwania 
przedmiotowych drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  594 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 6 szt. drzew-topoli na dz. nr 
1336 obręb Prószków. 
Przyczyna: teren na którym rosną dane 
drzewa został przeznaczony na boisko 
szkolne 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-26/05 
4  Data złożenia  2005-04-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie uzupełniono wezwania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  595 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez Zakłsd 
Gospodarki Komunalnej i mIeszkaniowej 
w Tułowicach, ul. Kościuszki 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-104/05 
4  Data złożenia  2005-09-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Zakład Gospodarki Komunalnej i 



siedziba, adres, REGON) Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  596 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew z gat.: jesion - szt. 6, 
olcha - szt. 4, klon - szt. 9, rosnących na dz. 
nr 847 w Tułowicach. Przyczyna: drzewa 
są obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-27/05 
4  Data złożenia  2005-04-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę: 3 klonów, 3 olch i 
2 jesionów 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  597 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 16 drzew z gat.: 10 szt - 
czeremchy, 2 szt. akacji, 1 szt. lipy i 3 szt. 
topoli rosnących na dz. nr 365/28 obręb 
Ozimek  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-28/05 
4  Data złożenia  2005-04-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę tylko: 10 szt. 
Czeremchy, 1 lipy. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  598 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew z gat.: 2 szt. dębu, 2 szt. 
topoli, wierzba w obrębie Karłowice oraz 
12 szt. brzozy, 15 szt. jesionu, 5 szt. dębu, 
2 szt. czereśni dzikiej w obrębie Popielowa 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-29/05 
4  Data złożenia  2005-04-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę tylko: 2 topoli, 1 
jesionu, 1 świerku i 1 wierzby. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  599 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 szt -2 topoli i 1 wierzby 
rosnących na dz. nr 92/16 obręb 
ozimek.Przyczyna: drzewa częściowo 
obumarłe i stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-30/05 
4  Data złożenia  2005-05-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zewolono na wycinkę 2 topoli 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  600 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Informacja o nasadzeniu drzew na dz. nr 
126/36 w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-31/05 
4  Data złożenia  2005-05-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjęto informacje 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  601 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 szt. topoli na dz. nr 662/98 w 
Starych Budkowicach i 3 szt. kasztanowca 
rosnących na dz. w Grabczoku. 
Przyczyna: drzewa obumarłe i stanowią 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-32/05 
4  Data złożenia  2005-05-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  602 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew: 2 sosen i 8 świerków na 
dz. nr 2/231 obręb Turawa. Przyczyna: 
stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-33/05 
4  Data złożenia  2005-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  603 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 6 drzew z gat. sosna rosnących 
na dz. nr 2/228 obręb Turawa. Przyczyna: 
stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-34/05 
4  Data złożenia  2005-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę tylko 1 sosny 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  604 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie wierzby rosnącej na dz. nr 
1586/283 Tarnów Opolski 
Przyczyna:drzewo jest spróchniałe i 
złamane 



3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-35/05 
4  Data złożenia  2005-05-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  605 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 86szt. drzew: 4 szt.-brzozy, 75 
szt-robini i topoli na dz. nr 222/6 obręb 
Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-36/05 
4  Data złożenia  2005-05-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  606 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. olcha na dz. nr 
976/74 obręb Chrząstowice 
Przyczyna: korzenie uszkadzają płyty 
ogrodzenia 

3  Znak sprawy  OŚ.BM.6131-37/05 
4  Data złożenia  2005-05-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  607 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 6 szt. wierzb, 3 szt. olch 
rosnących na dz. nr 1307/20 obręb Suchy 
Bór 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-38/05 
4  Data złożenia  2005-07-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  608 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 9 szt. drzew: 5 szt.-dębu, 3 szt.- 
topoli i 1 szt.-jesionu;rosnących na dz. nr 
839/205 w Krasiejowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-39/05 
4  Data złożenia  2005-05-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wycinka uzasadniona 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  609 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 szt. sosny pospolitej rosnącej 
na placu Arnstein w Brynicy, dz. nr 
1992/227 
Przyczyna: sosny wrastają w linię 
energetyczną, ich korzenie rozrastają się w 
zbiornik przeciwpożarowy 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-40/-5 
4  Data złożenia  2005-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  610 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. lipa rosnącego na 
dz. nr 572/1 w Niemodlinie. Przyczyna: 
drzewo częściowo jest uschnięte i stanowi 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-41/05 
4  Data złożenia  2005-06-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  611 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie  1 drzewa - topoli na dz. nr 
1030/1 w Niemodlinie. 
Przyczyna: drzewo częściowo obumarłe  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-42/05 
4  Data złożenia  2005-07-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  612 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3  drzew z gat. topola i 1 drzewa 
z gat. klon na dz. nr 1030/1 w Niemodlinie. 
Przyczyna: drzewa są martwe i stanowią 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-42/05 
4  Data złożenia  2005-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  613 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie sosny na dz. nr 1/381 obręb 



Turawa. 
Przyczyna: stanowi zagrożenie uszkodzenia 
domku 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-43/05 
4  Data złożenia  2005-06-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  614 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. klon na dz. nr 
206/13 obręb Ozimek. 
Przyczyna: drzewo jest martwe 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-44/05 
4  Data złożenia  2005-06-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 
Opolska 
Spółdz.Mieszk."Przyszłość",Adm.Osiedla 
Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Dłuskiego 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  615 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 7 drzew z gat. kasztanowiec i 2 
drzew z gat. lipa rosnących na drodze nr 



401 w Dąbrowie. Przyczyna: drzewa 
obumarłe i stanowią zagrożenie dla ludzi i 
mienia 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-45/05 
4  Data złożenia  2005-07-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  616 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. lipa na dz. nr 
492/272 obręb Suchy Bór. 
Przyczyna: korzenie rozsadzają płytę 
pomnikową na cmentarzu 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-46/05 
4  Data złożenia  2005-07-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  617 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 4 drzew z gat. lipa na dz. nr 
475/218 obręb Dębska Kuźnia. Przyczyna: 
zagrażają ruchowi drogowemu 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-47/05 
4  Data złożenia  2005-07-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Gmina Chrząstowice 



siedziba, adres, REGON) 46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 w związku z brakiem wniosku Zakładu 
Linii Kolejowych w Opolu o usunięcie 
drzew Starosta nie może wydać decyzji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  618 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew: na dz. nr 284 obręb 
Chróścice: 2 olch, 1 brzozy-drzewa 
martwe; na dz. nr 1391/186 obręb Dobrzeń 
Wlk.: 1 topoli-stanowi zagrożenie; na dz. nr 
2306/446 obręb Dobrzeń Wlk.: 7 
świerków, 1 modrzewia, 1 dęba, 1 sosny i 1 
brzozy- drzewa są suche i obumarłe. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-48/05 
4  Data złożenia  2005-07-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  619 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie  6 szt. drzew: 5 lip i 1 jesionu na 
dz. nr 974/126 obręb Murów. Przyczyna: 2 
drzewa są obumarłe a włącznie z 
pozostałymi stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-49/05 
4  Data złożenia  2005-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 



ul. Dworcowa 2 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę tylko 1 lipy i 
jesionu, które są martwe 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  620 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 szt drzew z gat. olcha na dz. nr 
125 w Przyworach. 
Przyczyna: drzewa są obumarłe 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-50/05 
4  Data złożenia  2005-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  621 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew z gat. sosna na dz. nr 
2/228 obręb Turawa. 
Przyczyna: drzewa stanowią zagrożenie dla 
ludzi 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-51/05 
4  Data złożenia  2005-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 W związku z nie uzupełnionym 
wnioskiem-sprawa pozostała bez 
rospoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  622 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie na dz. nr: 6;7;11/4;58 -krzewu 
forsycji,drzewa lipy szerokolistnej, 2 
topoli,krzewu lilaka, leszczyny, derenia, 
karagana w obrębie Rzędów. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-52/05 
4  Data złożenia  2005-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycięcie przedmiotowych 
drzew i krzewów 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  623 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 świerku, 1 żywotnika, 2 olch 
na dz. nr 888/1 w Niemodlinie. Przyczyna: 
drzewa są całkowicie i częściowo uschnięte 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-53/05 
4  Data złożenia  2005-07-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 



12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  624 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 4 drzew z gat. świerk na dz. nr 
1179 w Lipnie. 
Przyczyna: drzewa są uschnięte i stanowią 
zagrożenie dla ludzi  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-54/05 
4  Data złożenia  2005-07-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  625 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie krzewów z gat. ligustr na dz.nr 
531 w Szczedrzyku. 
Przyczyna: krzewy ograniczają wyjazd 
wozu do akcji ratowniczo-gaśniczych 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH 
4  Data złożenia  2005-07-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
krzewów 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  626 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 drzew z gat. modrzew, 5 z gat. 
Zywotnik, 1 z gat. żywotnik płożący, 2 z 
gat. jałowiec, 1 akacji, 2 z gat. świerk i 1 
jarząb rosnących na dz. nr 1283 obręb 
Niemodlin. Przyczyna: korzenie drzew 
niszczą fundamenty budynków 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-56/05 
4  Data złożenia  2005-07-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  627 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 jarzębin rosnących na dz. nr 
2109/118 i dz. nr 1446/140 obręb tarnów 
Opolski 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-57/05 
4  Data złożenia  2005-07-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycięcie 1 jarząbu na dz. nr 
2109/118 i 1 lipy na dz.nr 1446/140 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  628 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 topoli na dz. nr 301 obręb 
Dziekaństwo. 
Przyczyna: drzewo uległo całkowitemu 



obłamaniu podczas burzy i uniemożliwia 
przejazd 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-58/05 
4  Data złożenia  2005-08-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycięcie przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  629 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 sosen na dz. nr 2/228 obręb 
Turawa. 
Przyczyna: stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-59/05 
4  Data złożenia  2005-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek wycofany 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  630 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza na dz. nr 
403/197 obręb Dębska Kuźnia. Przyczyna: 
drzewo jest suche i stanowi zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-60/05 
4  Data złożenia  2005-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  631 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pielęgnacja drzewa z gat. klon rosnącego 
na dz. nr 81/13 w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-62/05 
4  Data złożenia  2005-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Widera Jolanta 
46-040 Ozimek 
ul. Częstochowska 13/2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na pielęgnacje klonu 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  632 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 6 drzew z gat. topola na dz.nr 
625/71 w Czarnowąsach. 
Przyczyna: stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-63/05 
4  Data złożenia  2005-08-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  633 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew z gat. topola i 4 z gat. 
akacja na dz. nr 218 obręb Manguszowice. 
Przyczyna: stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-64/05 
4  Data złożenia  2005-08-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolno na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  634 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 szt. drzew z gat. sosna na dz. 
nr 985/6 w Starych Budkowicach. 
Przyczyna: drzewa uniemożliwiają dojazd 
mieszkańców do swoich budynków.  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-65/05 
4  Data złożenia  2005-08-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Nie zezwolono na wycinkę, ponieważ 
przedmiotowe drzewa nie są 
zadrzewieniem, lecz stanowią własnośc 
lasu 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  635 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew z gat. dąb na dz. nr 165 
w Szydłowcu Śl.. 
Przyczyna: drzewo jest uschnięte i stanowi 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-66/05 
4  Data złożenia  2005-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  636 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 14 szt. drzew z gat. sosna na dz. 
nr 222/31 w Ozimku. 
Przyczyna: drzewa w miarę wzrostu mogą 
uszkadzać fundamenty. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-67/05 
4  Data złożenia  2005-08-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek wycofany 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  637 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie na dz. nr 127 w Czarnowąsach 



drzew: 7-topoli,  3- głogi, 1 wiąz polny, 1 
dąb szypułkowy, skupieni samosiejów: 
głogu, jaśminu, bzu czarnego, śliwy, 
tarniny, róży, wierzby, oraz na dz. nr 
154/68 1 olszy czarnej. 
Przyczyna: utrudniają przepływ wody i 
przebudowę drogi publicznej.  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-68/05 
4  Data złożenia  2005-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  638 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzew i krzewów na dz. nr 170 
obręb Komprachcice- 3 szt. brzozy 
brodawkowatej, na dz. nr 1056 obręb 
Komprachcice 1 szt. topoli, na dz. nr 563 
obręb Ochodze - 4 szt. akacji, na dz. nr 
149/54 obręb Chmielowice- 40 szt. drzew i 
440m2 krzewów. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-69/05 
4  Data złożenia  2005-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zewolono na wycinkę na dz. nr:170; 1056 i 
563. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  639 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi w Zakładzie 
Usług Handlowych AUTO CZOK w Kępie, 
ul. Wróblińska  

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-108/05 
4  Data złożenia  2005-11-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usług Handlowych Auto CZok 
Bernard Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 12.01.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  640 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gopsodarki 
odpadami wytwarzanymi przez "ROLNIK" 
Sp. z o.o. w Dańcu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-121/05 
4  Data złożenia  2005-12-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLNIK Sp. z o.o. w Dańcu 
46-053 Daniec 
ul. Dąbrowicka 50 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 11.01.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  641 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji wyrażającej zgodę na 
zamknięie składowiska odpadów 
komunalnych w Karłowicach, gm. 
Popielów 



3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-122/05 
4  Data złożenia  2005-10-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 31.10.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  642 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez CALL-
TECH Bartłomiej Gawron z Tułowic, na 
terenie  powitu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-116/05 
4  Data złożenia  2005-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CALL-TECH Bartłomiej Gawron 
49-130 Tułowice 
ul. Elsnera 3E/10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.12. 2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  643 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami przez firmę z"ALBEKO" Sieger 
J. w Kotowach, gm. Skrwilno, na terenie 
powiatu Opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-119/05 
4  Data złożenia  2005-11-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ALBEKO Sieger. J. w Kotowach 
87-510 Skrwilno 
ul.   



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 05.01.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  644 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gosppdarki 
odpadami przez firmę E-PIK Usługi 
Ekologiczne Sp. z o.o.  w Poznaniu, ul. 
Grunwaldzka, na terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-114/05 
4  Data złożenia  2005-11-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. 
60-179 Poznań 
ul. Grunwaldzka 269/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  645 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
firme IPAK Dariusz Niklas w 
Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7646-100/05 
4  Data złożenia  2005-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Gospodarka odpadami w Drukarnii IPAK 
w Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja ostateczna z dnia 02.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  646 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 3 drzew z gat. klon na dz. nr 226 
w Niemodlinie. 
Przyczyna: drzewa są stare i częściowo 
uschnięte i stanowią zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-70/05 
4  Data złożenia  2005-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  647 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie drzewa z gat. jarząb pospolity na 
dz. nr 110/1 w Ozimku. 
Przyczyna: drzewo jest dziuplowate i 
stanowi zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-71/05 
4  Data złożenia  2005-09-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących  - 



wnioskodawcy 
12  Uwagi  - 

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  648 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 15 szt. drzew z gat. sosna 
rosnących na dz. nr 360/5 obręb 
Szczedrzyk. Przyczyna: drzewa powodują 
zacienienie oraz stanowią zagrożenie 
pożarowe. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-72/05 
4  Data złożenia  2005-09-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  649 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna 
na dz. nr 291 w Szydłowie. 
Przyczyna:  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-73/05 
4  Data złożenia  2005-08-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  650 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 2 drzew z gat. sosna na dz. nr 
68/201 obręb Rzędów. 
Przyczyna: stanowią utrudnienie 
przejezdności drogi dla potrzeb ochrony 
przeciw pożarowej  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-74/05 
4  Data złożenia  2005-09-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  651 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. modrzew na dz. 
nr 122/1 obręb Michałówek. Przyczyna: 
drzewo jest uschnięte i stanowi zagrożenie.  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-75/05 
4  Data złożenia  2005-08-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowego 
drzewa 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  652 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 5 drzew z gat. sosna na dz. nr 
2/228 obręb Turawa. 
Przyczyna: drzewa utrudniają powiększenie 



tarasu oraz parkowanie i stanowią 
zagrożenie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-77/05 
4  Data złożenia  2005-09-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zachara Andrzej 
45-287 Opole 
ul. Dąbrowszczaków 9/103 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwolono na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  653 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa z gat. dąb na dz. nr 
966/145 i 1 lipy na dz. nr 807/140 obręb 
Popielów. 
Przyczyna: dąb utrudnia rozszerzenie 
boiska szkolnego, a lipa uniemożliwia 
wykonanie zatoki postojowej dla autobusu 
szkolnego.  

3  Znak sprawy  OŚ.BCH.6131-78/05 
4  Data złożenia  2005-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zezwalam na wycinkę przedmiotowych 
drzew 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  654 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie koncesji na wydobywanie 
kruszywa naturalnego ze złoża "Przywory" 
obręb Przywory, Miedziana i Kosorowice, 
gm. Tarnów Opolski. 



3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7510-11/05 
4  Data złożenia  2005-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych 
45-032 Opole 
ul. Kardynała kominka 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 udzielono koncesji w przedmiotowej 
sprawie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  655 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wydanie koncesji na rozpoznanie złoża 
kruszywa naturalnego na gruntach m. 
Kosorowice, na działkach nr 308, 309, gm. 
Tarnów Opolski  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7510-17/05 
4  Data złożenia  2005-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
- Bernard Scześniok 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Koraszewskiego 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 udzielono koncesji w przedmiotowej 
sprawie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  656 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Udzielenie koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złoza kruszywa naturalnego 
w m. Narok, gm. dabrowa 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.UKK.7510-13/05 
4  Data złożenia  2005-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Firma Handlowo-Usługowa "Karo"-Jerzy 
Chruszcz 
45-056 Opole 



ul. Kośnego 6/4 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 udzielono koncesji w przedmiotowej 
sprawie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 - 

12  Uwagi  - 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  658 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport dla firmy "AND-
KOR" Transport Spedycja Import, EXport, 
Handel, Gruszka Andrzej w Kobylnie, ul. 
Wiejska 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-4/06 
4  Data złożenia  2006-01-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AND-KOR Transport, 
Spedycja,Import,Export,Handel Gruszka 
Andrzej 
46-024 Kobylno 
ul. Wiejska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 10.01.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  659 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport dla firmy "Usługi 
leśne" Bronowiscki Jacek - Biadacz, ul. 
Leśna 40 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-14/06 
4  Data złożenia  2006-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi leśne - Bronowicki Jacek 
46-022 Biadacz 
ul. Leśna 40 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 07.02.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  660 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospopdarki 
odpadami wytwarzanymi przez ELKOM 
Sp. z o.o. w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-125/05 
4  Data złożenia  2005-12-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 10.02.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  661 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie w zakresie transportu odpadów 
dla firmy "SYLWIA-TRANS" Andrzej 
Stachnowski w Nakle, ul. Strzelecka 83 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-16/06 
4  Data złożenia  2006-02-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SYLWIA -TRANS Andrzej Stachnowski 
46-050 Nakło 
ul. Strzelecka 83 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 20.02.2006r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  662 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
PROLICHT REKLAMA w Ozimku, ul. 
Dworcowa 1 

3  Znak sprawy   
4  Data złożenia  2005-11-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 03.02.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  663 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozowlenie na wytwarzanie odpadów przez 
"KONSTRYKCJE STALOWE KTR 
GROUP" w Ozimku 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-5/06 
4  Data złożenia  2006-01-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. 
  
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
powstajacymi w wyniku dzałania firmy 
KONSTRUKCJE STALOWE KTR 
GROUP w Ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 15.02.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  664 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmaina decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadmi wytworzonymi przez 
"MEGAVITA" Sp. z o.o. w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-10/06 
4  Data złożenia  2006-02-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MEGAVITA Zakład Usług Profilaktyczno-
Leczniczych 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 01.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  665 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytworzonymi przez Zakłąd 
Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe 
Ryszard Pańczyk w Antoniowie, ul, 
Ozimska 8 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-13/06 
4  Data złożenia  2006-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe 
Ryszard Pańczyk 
46-040 Ozimek 
ul. Ozimska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 28.02.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  666 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez 
"PROMIĘS" SJ w Turawie, ul. Kościuszki 
10 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-17/06 
4  Data złożenia  2006-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROMIĘS   S.C. 
45-001 Opole 
ul. Bytnara Rudego 3A/908 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 08.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  667 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
recykling odpadów - pphu KO-MA 
Surowce Wtórne SJ w osowcu, ul. 
Dworcowa 2a 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz 
4  Data złożenia  2006-01-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wiszniewski Paweł 
45-712 Opole 
ul. Niedurnego 3/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku w zakresie 
gospodarki odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postepowanie z dnia 
16.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  668 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 



gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie powiatu przez R&M plettac z 
Ostrzeszowa ul. Kościuszki 19 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/70/05 
4  Data złożenia  2005-06-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 R&M plettac Sp.z o.o. 
63-500 Ostrzeszów 
ul. Kościuszki 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.08.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  669 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie powiatu Przez PHU"ABBA-
EKOMED" Sp. zTorunia ul. Moniuszki 
11/3 

3  Znak sprawy  OS.UKK/7647/69/05 
4  Data złożenia  2005-06-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. 
87-100 Toruń 
ul. Moniuszki 11/3 
(REGON: 870515006) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.08.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  670 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 
POLBAU - LOGISTIK w Przyworach ul. 
Dworcowa  



3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-24/06 
4  Data złożenia  2006-02-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  671 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez PPHiU 
A.L.V. LINK Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. 
Sportowa 13, na terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-11/06 
4  Data złożenia  2006-02-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHU A.L.V. LINK 
58-305 Wałbrzych 
ul. Sportowa 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 06.04.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  672 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalajacej firmie 
Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o.o. w 
Sitkówce-Nowinach na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku odpadów 
w postaci popiołów lotnych z Elektrowni 
Opole 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-22/06 
4  Data złożenia  2006-02-08 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 DYCKERHOFF  POLSKA Sp. z o.o. 
26-052 Sitkówka- Nowiny 
ul. Zakładowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.03.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  673 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez CLIMBEX 
Kaczmarek, Kantorski sj. w Brzeziu 
k/Opola, z uwzględnieniem transportu 
odpadów 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-20/06 
4  Data złożenia  2006-02-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski sj. 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 24.03.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  674 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na odzysk 
mikrosfery na terenie Centralnej Stacji 
załadowczej Elektrowni Opole przez EPO 
Sp. z o.o. z Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/137/04 
4  Data złożenia  2004-11-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Opolskie 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.05.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  675 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
firmy SINTAC - POLSKa z Warszawy 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/28/05 
4  Data złożenia  2005-02-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SINTAC-POLSKA Sp. z o.o. 
04-713 Warszawa 
ul. Żagańska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.05.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  676 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi z 
uwzgl. transportu dla GZGKiM w Kup 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-26/06 
4  Data złożenia  2005-02-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wlk. 
46-082 Kup 
ul. Rynek 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami z 
uwzględnieniem transportu"- 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  677 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla PROMIĘS 
Zakładu Masarniczego w Turawie przy 
ul.Kościuszki 10 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/18/05 
4  Data złożenia  2005-11-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROMIĘS   S.C. 
45-001 Opole 
ul. Bytnara Rudego 3A/908 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla PROMIĘS Zakład Masarniczy w 
Turawie ul.Kosciuszki 10 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  678 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla 
Konstrukcje Stalowe KTR Grup Spółka z 
o.o. w Ozimku ul.Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/20/05 
4  Data złożenia  2005-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KONSTRUKCJE STALOWE KTR 
GROUP SP. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
- anazliza wpływu na czystość powietrz 
Konstrukcje Stalowe KTR Grup Sp. z o.o. 
w Ozimku 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  679 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla 
Przedsiębiorstwa ENMA Sp. z o.o. w 
Ozimku ul.Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/24/05 
4  Data złożenia  2005-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo ENMA Sp. z o.o. 
  
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
- wpływ Przedsiębiorstwa ENMA sp. z o.o. 
w Ozimku na poziom zanieczyszczenia 
powietrz 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  680 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zewzolenie emisję gazu 
cieplarnianego CO2 - Huta Szkła  
JEDLICE S.A. , Jedlice k/Ozimka 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/3/05 
4  Data złożenia  2005-02-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o zezwolenie na emisję gazu 
cieplarnianego CO2 Huty Szkła JEDLICE 



S.A 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano zezwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  681 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zewzolenie emisję gazu 
cieplarnianego CO2 - Cegielnia 
SZYDŁÓW Wacław Krzyzanowski 
Szydłów , ul.Fabryczna 10 49-130 
Tułowice 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/4/05 
4  Data złożenia  2005-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o zezwolenie na emisję gazu 
cieplarnianego CO2 - Cegielnia 
SZYDŁÓW Wacław Krzyżanowski 
Szydłów, ul.Fabryczna 10, 49-130 
Tułowice 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano zezwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  682 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zewzolenie emisję gazu 
cieplarnianego CO2 - Cegielnia 
NIEMODLIN Józef Jakubik 49-100 
Niemodlin ul.Opolska 44 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/8/05 
4  Data złożenia  2005-03-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia Niemodlin Józef Jakubik 
49-100 Niemodlin 



ul. Opolska 44 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o zezwolenie na emisję gazu 

cieplarnianego CO2 CEGIELNIA 
NIEMODLIN Józef Jakubik 49-100 
Niemodlin ul.Opolska 44 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano zezwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  683 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zewzolenie emisję gazu 
cieplarnianego CO2 - Przedsiebiorstwo 
ENMA Spółka z o.o. 46-040 Ozimek 
ul.Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/19/05 
4  Data złożenia  2005-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o zezwolenie na emisję gazu 
cieplarnianego CO2 Przedsiębiorstwo 
ENMA Spółka z o.o. 46-040 Ozimek, 
ul.Kolejowa 1 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano zezwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  684 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie decyzji o emisji 
dopuszczalnej do wprowadzania do 
powietrza dla Przedsiebiorstwa "LABTAR" 
Spółka z o.o. 46-050 Tarnów Opolski 
ul.Św. Jacka 12 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/23/04 
4  Data złożenia  2004-12-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. 



siedziba, adres, REGON) 46-050 Tarnów Opolski 
ul. Św. Jacka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. 
Tarnów Opolski ul.Św. Jacka 12 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  685 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wytwarzanymi przez EKOBAU z Opola  na 
terenie powiatu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-45/05 
4  Data złożenia  2005-04-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOBAU SP. z o.o. 
45-061 Opole 
ul. Katowicka 50 
(REGON: 530568629) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27.05.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  686 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę decyzji Starosty 
Opolskiego z dnia 10.09.2004r. 
znakOŚ.UKK.7647/87/04 zezwalajacej na 
zbiórkę odpadów w Ozimku przy ul. 
Kolejowej 5 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-60/04 
4  Data złożenia  2005-04-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  P.P.H.U. METPOL EXPORT - IMPORT 



siedziba, adres, REGON) Józef Marciniak 
46-040 Grodziec 
ul. Grodziec, ul. Częstochowska 169 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.06.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  687 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na transport 
odpadów innych niż niebepieczne na 
terenie kraju przez firmę Usługi 
Transportowe M. Sygulka 

3  Znak sprawy  OŚ.7647/52/05 
4  Data złożenia  2005-04-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Import - Eksport M. 
Sygulka 
46-024 Łubniany 
ul. Jełowa ul. Opolska 7a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 25.04.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  688 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Brynicy dla 
potrzeb stawów rybnych w Chróścicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-25/05 
4  Data złożenia  2005-06-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mendel Arkadiusz, Justyna 
46-243 Bogacica 
ul. Zamkowa 2 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny + instrukcja 
gospodarowania wodą 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.12.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  689 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Brynicy dla 
potrzeb stawów rybnych w Chróścicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-25-1/05 
4  Data złożenia  2005-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Piechota Walter, Monika 
46-083 Stare Siołkowice 
ul. Zapłocie 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny + instrukcja 
gospodarowania wodą 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.12.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  690 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
powiatowej (skrzyżowania) w Rzędowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-26/05 
4  Data złożenia  2005-06-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 08.07.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 2, 7, 8, 20, 24, 199, 590, 603 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  691 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia w Tułowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-27/05 
4  Data złożenia  2005-06-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny , dok. 
hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.07.2005- wygasła - 
decyzją OŚ.BSz-6223-47-1/06 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 82 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  692 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
powiatowej  w Szydłowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-28/05 
4  Data złożenia  2005-06-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Powiat Opolski 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 20.07.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  693 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
powiatowej  w Komprachcicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-29/05 
4  Data złożenia  2005-06-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Powiat Opolski 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 20.07.2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  694 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Ścinawa Niem. dla 
potrzeb Gorzelni Rolniczej w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-30/05 
4  Data złożenia  2005-06-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Sp.z 
o.o.w Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Daszyńskiego 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 21.07.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 515 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  695 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 



odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Czarnowąsach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-36/05 
4  Data złożenia  2005-08-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , aneksy do operatu 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14.10.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 76 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  696 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
pawilonu handlowego w Dobrzeniu Wlk. 
oraz na wykonanie przejść przez rzekę 
Żydówke  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-37/05 
4  Data złożenia  2005-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SEBA Opolskie Przeds.Prod-Hand Sp. z 
o.o. 
45-301 Opole 
ul. Horoszkiewicza 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny , 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 23.09.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  697 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni 1z   ujęcia 
komunalnego w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-41/05 



4  Data złożenia  2005-09-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BOT Elektrownia Opole S.A 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo bez rozpoznania z dn 13.10.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  698 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu garmażeryjnego w 
Walidrogach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-42/05 
4  Data złożenia  2005-09-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Walidrogi Ewa Terlikowska 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne , Handlowe i 
Usługowe 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Opolska 88 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 18.10.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 390, 527 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  699 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę terminu ważności 
pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków opadowych do 
ziemi z  transformatorów GPZ Bierdzany 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-43/05 
4  Data złożenia  2005-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 



45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmowna z 25.10.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  700 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę terminu ważności 
pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków opadowych do 
ziemi z  transformatorów GPZ Gracze 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-44/05 
4  Data złożenia  2005-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmowna z 25.10.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  701 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę terminu ważności 
pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków opadowych do 
ziemi z  transformatorów GPZ Tułowice 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-45/05 
4  Data złożenia  2005-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmowna z 25.10.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  702 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Szkoły Podst. w Popielowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-49/05 
4  Data złożenia  2005-11-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 15.12.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 5, 26, 35, 141, 149, 504, 653 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  703 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Kotorzu Małym  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-50/05 
4  Data złożenia  2005-11-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 03.01.2006 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 76 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  704 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
woj. nr 463 w Krasiejowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BS.6223-51/05 
4  Data złożenia  2005-11-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 15.12.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 3, 30, 190, 271, 301, 521 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  705 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
kraj. 45 w Folwarku  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-52/05 
4  Data złożenia  2005-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 19.01.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255, 406 

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  706 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Nadleśnictwa Kup  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-53/05 
4  Data złożenia  2005-12-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Nadleśnictwo Kup 
46-082 Kup 
ul. 1 Maja  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 16.01.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  707 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków opadowych do 
ziemi z  terenu zakładu Mercor  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-54/05 
4  Data złożenia  2005-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 23.01.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 336 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  708 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbiórkę odpadów 
innych niż niebezpieczne w 
Chrząstowicach ul. Ozimska 2 przez firmę 



KAMIL - Trans z Opola 
3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-4/05 
4  Data złożenia  2005-01-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kamil - Trans Andrzej Dżuła 
45-864 Opole 
ul. Niemodlińska 73 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono sprawę bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  709 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie praw wynikających z 
pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.6210-
5/99 w zakresie zrzutu ścieków  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-40/05 
4  Data złożenia  2005-09-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2005-09-14 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  710 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie praw wynikających z 
pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.II-
7211/19/89 w zakresie zrzutu ścieków  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-46/05 
4  Data złożenia  2005-10-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 



46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2005-10-24 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  711 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza z Z.U.-H. AUTO CZOK Bernard 
Czok 46-022 Kepa ul.Wróblińska 17b 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/3/06 
4  Data złożenia  2006-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO CZOK Bernar Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza Z.U.-H. "AUTO CZOK" Bernard 
Czok ul.Wróblinska 17b 46-022 Kępa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie - decyzję OŚ.KAH-
7644/3/06 z dnia 17.02.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  712 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza z ProLicht Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek ul.Dworcowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/4/06 
4  Data złożenia  2006-01-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do uzyskania pozwolenia na  
wprowadzanie gazów lub pyłów do 



powietrza dla PROLICHT REKLAMA Sp. 
z o.o. w Ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje -pozwolenie znak 
OŚ.KAH-7644/4/06 z dnia 24.02.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  713 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza z Usługi Rolnicze Jacek Roesler 
ul.Niemodlińska 39/5 46-073 Chróścina  

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/5/06 
4  Data złożenia  2006-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Rolnicze Jacek Roesler 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Niemodlińska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
atmosferycznego wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
ze źródeł i emitorów instalacji Usług 
Rolniczych Jacej Roesler 46-073 Chróscina 
ul.Niemodlinska 39 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję - pozwolenie OŚ.KAH-
7644/5/06 z dnia 09.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  714 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza z firmy - A.P.B. Stolarstwo 
Antoni i Piotr Bieńkowski Krzanowice 
ul.Armii Ludowej 34 46-020 Czarnowąsy 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/7/06 
4  Data złożenia  2006-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 A.P.B. STOLARSTWO Antoni i Piotr 
Bieńkowski 
46-020 Krzanowice 



ul. Armii Ludowej 34 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 

atmosferycznego - wniosek o pozwolenie 
na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza ze źródeł i emitorów APB 
STOLARSTWO S.C. Antoni i Piotr 
Bieńkowski w Krzanowicach przy ul.Armii 
Ludowej 34 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję OŚ.KAH-7644/7/06 z dnia 
20.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  715 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza z firmy Blacharstwo i 
Lakiernictwo Samochodowe Ryszard 
Pańczyk Antoniów, ul.Ozimska 8 46-040 
Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/8/06 
4  Data złożenia  2006-03-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe 
Ryszard Pańczyk 
46-040 Ozimek 
ul. Ozimska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o oddziaływaniu emisji 
zanieczyszczeń na powietrze bedąca 
podstawą uzyskania pozwolenia oraz 
zgłoszenia dla instalacji zlokalizowanej na 
terenie zakładu Blacharstwo Lakiernictwo 
Samochodowe Ryszard Pańczyk w 
Antoniowie ul.Ozimska 8 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję OŚ.KAH-7644/8/06 z dnia 
24.03.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  716 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia w Grabinie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-1/06 
4  Data złożenia  2006-01-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Gościejowice Małe 12  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.03.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 277, 289, 516 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  717 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w Graczach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-2/06 
4  Data złożenia  2006-01-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Niemodlinie 
49-100 Gościejowice Małe 
ul.  12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 23-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 68, 88 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  718 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia zakładowego i na 
zrzut wód pochłodniczych do ziemi dla 
potrzeb zakładu JAL w Kępie   



3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-3/06 
4  Data złożenia  2006-01-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAL  Sp. j. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy w Kępie 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Zawadzka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiony bez rozpoznania 
pismo z dnia 21-02-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  719 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
drogikraj. 94 w Karczów 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-4/06 
4  Data złożenia  2006-01-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 17-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 74, 255, 406 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  720 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza z firmy "POLBAU Logistik" 
Spółka z o.o. 46-050 Przywory 
ul.Dworcowa 8 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/11/06 
4  Data złożenia  2006-04-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  POLBAU LOGISTIK 



siedziba, adres, REGON)  Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
- wniosek o pozwolenie na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza ze źródeł i 
emitorów instalacji POLBAU LOGISTIK 
Sp. z o.o. Przywory ul.Dworcowa 8 46-050 
Tarnów Opolski 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 
piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję OŚ.KAH-7644/11/06 z 
dnia 12.04.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  721 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych ze studni zakładowej i zrzut 
ścieków dla potrzeb zakładu Polbau w 
Przyworach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-5/06 
4  Data złożenia  2006-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27-02-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 720 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  722 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
pow. 1770 w Węgrach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-7/06 



4  Data złożenia  2006-02-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 2, 7, 8, 20, 24, 199, 590, 603 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  723 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
pow. 1712 w Miedzianej 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-8/06 
4  Data złożenia  2006-02-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 12, 28, 58, 464 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  724 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków opadowych do 
rowu mel. z odwodnienia dróg gminnych w 
Prószkowie  nr OŚ.BSz-6223-55/04 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-9/06 
4  Data złożenia  2006-02-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268, 514, 522, 594 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  725 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z drogi 
pow. 1706 w Szczedrzyku 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-10/06 
4  Data złożenia  2006-02-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-03-15 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 3, 30, 190, 271, 301, 521 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  726 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków opadowych do 
rowu mel. z odwodnienia drogi powiat. 
1703 w Masowie  nr OŚ.BSz-6223-46/01 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-11/06 
4  Data złożenia  2006-02-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 38, 99, 262, 404, 442 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  727 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia zakładowego i na 
zrzut wód pochłodniczych do ziemi dla 
potrzeb zakładu JAL w Kępie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-13/06 
4  Data złożenia  2006-03-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAL  Sp. j. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy w Kępie 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Zawadzka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28-03-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  728 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia w Brzeziu, na 
wykonanie studni nr 2z i na zrzut wód 
opadowych i popłuczyn z SUW w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-14/06 
4  Data złożenia  2006-03-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BOT Elektrownia Opole S.A 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna+ dec środowiskowa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-04-04 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  729 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia wiaduktu w ciągu drogi woj. 
454 w Borkach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-16/06 
4  Data złożenia  2006-04-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08-05-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 257, 260, 436, 520 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  730 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu placu postojowego AUTOCZOK w 
Kępie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz.6223-17/06 
4  Data złożenia  2006-04-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO CZOK Bernar Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08-05-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  731 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstającymi 
w wyniku działalności A.P.B. Stolarstwo z 
Krzanowic 

3  Znak sprawy  OS.UKK.7647-23/06 
4  Data złożenia  2006-02-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 A.P.B. STOLARSTWO Antoni i Piotr 
Bieńkowski 
46-020 Krzanowice 
ul. Armii Ludowej 34 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.02.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  732 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
firmy ONYX SERVICE Z Trzebimi na 
terenie Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.0715-7/06 
4  Data złożenia  2006-04-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ONYX SERVICE Sp. z o.o. 
32-540 Trzebinia 
ul. Piłsudskiego 55 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano według kompetencji do 
Prezydenta Miasta Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  733 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie Stacji Paliw LOTOS W Opolu ul. 



Armii Ludowej 2 
3  Znak sprawy  OS.UKK.0714-8/06 
4  Data złożenia  2006-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. 
80-116 Gdańsk 
ul. Szara 32-33 
(REGON: 190966301) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Poaiwtowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano wedługg właściwości do 
Prezydenta Miasta Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  734 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odfpadami wytwarzanymi przez ENERGE 
Sp. z o.o. w Krakowie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-34/06 
4  Data złożenia  2006-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ENERGE Spółka z o.o 
31-702 Kraków 
ul. Na Stoku 11/30 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 28.04.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  735 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie  na zbieranie odpadów przez 
KO-MA Sp. z o.o. w Osowcu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-36/06 
4  Data złożenia  2006-03-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wiszniewski Paweł 
45-712 Opole 
ul. Niedurnego 3/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 



zbieranie odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 11.04.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  736 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
firmy EKOS Poznan Sp. z o.o. na terenie 
powiatu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-26/06 
4  Data złożenia  2006-02-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOS Poznań Sp. z o.o. 
61-022 Poznań 
ul. Krańcowa 15 
(REGON: 639749677) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.04.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  737 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 
firmie Uslugi rolnicze Jacek Roesler 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-29/06 
4  Data złożenia  2006-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Rolnicze Jacek Roesler 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Niemodlińska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.04.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  738 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia ul.Szkolnej w Folwarku do 
Kanału Winów - Folwark  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-21/06 
4  Data złożenia  2006-05-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-06-20 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 9, 16, 25, 268, 514, 522, 594 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  739 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na emisje 
gazów i pyłów do powietrza dla Tartaku 
Popielów D.S. Wierzbiccy Popielów 
ul.Dworcowa 66 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/17/06 
4  Data złożenia  2006-06-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Tartak Popielów s.c. D.S.Wierzbiccy 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 66 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  740 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu stacji diagnostycznej pojazdów i 
myjni samochodowej w Prószkowie do 
rowu  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-23/06 
4  Data złożenia  2006-06-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Polski Związek Motorowy OZDG 
45-231 Opole 
ul. Oleska 125a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.06.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  741 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia ul.Łąkowej w Dobrzeniu 
małym do Żydówki 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-24/06 
4  Data złożenia  2006-06-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 27-06-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423, 506, 508, 618, 637 

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  742 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez IPAK Dariusz Niklas w 
Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-64/06 
4  Data złożenia  2006-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 30.05.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  743 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami na terenie powiatu opolskiego 
przez  EKO-JURA w Herbach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-38/06 
4  Data złożenia  2006-03-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-JURA Zakład Usług Serwisowych 
42-284 Herby 
ul. Żeromskiego 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 17.05.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  744 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
PPHU "HYDROMONT" z Opola ul. 
Wrocławska 62 



3  Znak sprawy  OŚUKK..7647-80/06 
4  Data złożenia  2006-06-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPUH HYDROMONT 
45-701 Opole 
ul. Wrocławska 62 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  745 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi z 
uwzglednieniem transport dla ZUH R. 
Grzesik 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-76/05 
4  Data złożenia  2005-06-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZUH Rajnard Grzesik 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 62 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.08.2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  746 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpieczymi dla 
firmy Transport - Metalurgia z Radomska 

3  Znak sprawy  OS.UKK.7647/73/05 
4  Data złożenia  2005-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Transport - Metalurgia Sp.z o.o. 
97-500 Radomsko 
ul. Reymonta 62 
(REGON: 590532381) 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.08.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  747 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenier programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
TAKO P.W. Sp. z o.o. z Tarnowsich Gór 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/71/05 
4  Data złożenia  2005-06-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TAKO P.W. Sp.z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 
(REGON: 008390437) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.08.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  748 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie powiatu dla Zakładu Utylizacji 
Odpadów z Krakowa 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/64/05 
4  Data złożenia  2006-06-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Utylizacji Odpadów 
Przemysłowych Z. Pacanowski 
31-752 Kraków 
ul. Mrozowa 9A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 01.08.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  749 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla firmy PBKiUH  
EXKOL Sp. J.z Wrocławia 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.UKK.7647/92/05 
4  Data złożenia  2005-08-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EXKOL  Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Kolejowego i Usług Handlowych 
50-502 Wrocław 
ul. Boczna 4 
(REGON: 930503037) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.09.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  750 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku odpadów w Cegielni 
Niemodlin do produkcji wyrobów 
ceramicznych 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/40/06 
4  Data złożenia  2006-04-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia Niemodlin Józef Jakubik 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.05.2006r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  751 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
UNIMARK z Wadowic na terenie powiatu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/39/06 
4  Data złożenia  2006-04-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 UNIMARK Sp.z o.o. 
34-100 Wadowice 
ul. Niwy 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  752 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie Kopalni Folwark przez ZARMEN z 
Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/27/06 
4  Data złożenia  2006-02-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZARMEN Sp. z o.o. 
45-641 Opole 
ul. Oświęcimska 121 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12.04.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  753 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalnościw zakresie 
zbierania w sklepie ogrodniczym KADAR 
w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-62/06 
4  Data złożenia  2006-05-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU KADAR Dariusz Dominiak 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.052006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  754 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku odpadów innych niz 
niebezpieczne na terenie wyrobisk w 
Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/63/06 
4  Data złożenia  2006-05-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych 
45-032 Opole 
ul. Kardynała kominka 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja"Wniosek o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku odpadów na terenie 
wyrobisk: Brzezie Elektrownia, Brzezie 
Zachód, 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniopsek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  755 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Strugi w km 2+240 
dla potrzeb stawów rybnych (pstrągowych) 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-10/04 
4  Data złożenia  2004-02-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo ENMA Sp. z o.o. 
  
ul. Kolejowa 1 
HIT Polska Sp. z o.o. 
46-055 Przywory 
ul. Parkowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 
05.04.2004 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  756 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami i zezwolenie na odzysk odpadów 
wytwarzanych przez Tartak Popielów w 
Popielowie, ul Dworcowa 66 

3  Znak sprawy  OŚ.Mdz.7647-73/06 
4  Data złożenia  2006-06-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Tartak Popielów s.c. D.S.Wierzbiccy 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 66 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 05.07.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  757 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia drogi woj. 457 w m. 
Chróścice do rowu mel. R-C-3  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-26/06 
4  Data złożenia  2006-07-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 28-07-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423, 506, 508, 618, 637 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  758 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wraz z informacją i zezwoleniem na 
zbiórkę i utylizację odpadów w Zakładzie 
Utylizacji w Węgrach. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-76/77/78/02 
4  Data złożenia  2002-05-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Utyliacji Odpadów 
Zwierzęcych 'PROFET" Sp. z o.o. w 
Osetnicy 59-225 Chojnów 
59-225 Chojnów 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi oraz informacja o 
odpadach inncyh niż niebezpieczne w 
Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów 
Zwierzęcych Sp. z o. o.- Zakład 
Utylizacyjny Węgry"" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 26.11.2002 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  759 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
oraz przyjęcie informacji o odpadach w 
Z>P>U>H> GOLOMB 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-82/83/02 
4  Data złożenia  2002-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZPUH "GOLOMB" Reinhard i Bernadetta 
Golomb rzeźnictwo-wędliniarstwo oraz art. 
spoż. 
46-042 Szczedrzyk 
ul. Pl. 1-go maja 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi wraz z informacją 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.10.2002 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  760 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia zakładu Mercor w Dobrzeniu 
Wlk do ziemi 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-27/06 
4  Data złożenia  2006-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-09-11 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 336 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  761 

2  Zakres przedmiotowy wniosku   zmiana pozwolenia wodnoprawnego - 
decyzja przedłużająca termin 
obowiązywania pozw. na pobór wód 
podziemnych ujęcia w Tułowocach 
OŚ.BSz- 6223-27/05 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-29/06 
4  Data złożenia  2006-08-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja hydrogeologiczna 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 dec. z dn 2006-09-06- odwołanie - decyzja 
uchylona dec. z dn.2006-10-24 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 82 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  762 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia drogi pow. ul. Wiejska w 
Brzeziu do rz. Brzeziczanki 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-30/06 
4  Data złożenia  2006-08-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-09-22 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423, 506, 508, 618, 637, 
741, 757 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  763 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 



odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia pawilonu handlowego w 
Ozimku do rz. Mała Panew  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-31/06 
4  Data złożenia  2006-08-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBEM Sp. z o.o.we Wrocławiu 
54-610 Wrocław 
ul. Mińska 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-09-14 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  764 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia pawilonu handlowego PLUS 
w Niemodlinie do rz. Ścinawy 
Niemodlińskiej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-32/06 
4  Data złożenia  2006-08-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TENG Sp. z o.o. w Krakowie 
31-123 Kraków 
ul. Krupnicza 16 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-10-02 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  765 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia zakładowego 
KNAUF w Brzeziu   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-33/06 
4  Data złożenia  2006-09-04 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z sidzibą w 
Rogowcu gm. Kleszczów 
92-427 Rogowiec 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 337 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  766 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na emisje 
gazów i pyłów do powietrza dla EHL 
POLSKA Zakładu w Prószkowie 
ul.Parkowa 6 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/23/06 
4  Data złożenia  2006-08-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EHL Bazaltex  Sp. z o.o. w Legnicy 
59-200 Legnica 
ul. Gniewomierska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza stanu zanieczyszczenia  powietrza 
atmosferycznego - wniosek o pozwolenie 
na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza ze żródeł i emitorów oraz 
zgłoszenie instalacji do przeładunku i 
magazynowania paliw płynnych EHL 
POLSKA Sp. zo.o. w Legnicy Z 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie- decyzję znak 
OŚ.KAH-7644/23/06 z dnia 12.09.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  767 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami - Zakłąd UTS "RUDATOM" w 
Kępie oraz przyjęcie informacji o 



wytworzonych odpadach innych niz 
niebezpieczne 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-92,93/06 
4  Data złożenia  2006-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RUDATOM - Dariusz Sznotala 
46-022 Kępa 
ul. Zawadzka 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostwaiono bez rozpoznania 
pismem z dnia 11.09.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  768 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez SIRTEL 
Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Królowej 
Marysieńki 13/9  O/Katowice, ul. Obroki 
130, na terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDZ.7647- 
4  Data złożenia  2006-06-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SIRTEL Sp. z o.o. w Warszawie 
O/Katowice 
40-833 Katowice 
ul. Obroki 130 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja ostateczna z dnia 31.07.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  769 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez firmę 
KOZAK PUH w Warszawie, ul. Łegi 2, na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-77/06 



4  Data złożenia  2006-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KOZAK PHU 
01-329 Warszawa 
ul. Warszawa Łegi/2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 31.07.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  770 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie 
zakładu górniczego KOSDSAN  Niemodlin 
- wyrobisko LIGOTA   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-35/06 
4  Data złożenia  2006-09-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kopalnia Odkrywkowych Surowców 
Drogowych SA 
49-100 Niemodlin 
ul. Boh. Powstań Śl. 3 30 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano wg komp. do Wojewody - post. 
z dnia 2006-09-22 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 49 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  771 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów na 
terenie mogilnika w Wawelnie przez  firme 
SEGI-AT Sp. z o.o. w Warszawie, ul. 
Baletowa 30 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-150/02 
4  Data złożenia  2002-09-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SEGI-AT Sp. z o.o. 
02-867 Warszawa 
ul. Baletowa 30 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-150.06 
z dnia 05.12.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  772 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
niebezpiecznych na terenie Stacji Paliw Nr 
50 w Ozimku, ul. Opolska 1 ( PKN 
ORLEN ) 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-88/02 
4  Data złożenia  2002-05-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKN ORLEN S.A. Regionalne Biuro 
Finansowe w Katowicach ośrodek 
zamiejscowy w Kędzierzynie - Koźlu 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Wojska Polskiego 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja oststeczna nr OS.DLP.7647-88/02 
z dnia 29.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  773 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalajacej na zbieranie 
odpadów na terenie Stacji Paliw Nr 50 w 
Ozimku 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-147/02 
4  Data złożenia  2002-08-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKN ORLEN S.A. Regionalne Biuro 
Finansowe w Katowicach ośrodek 
zamiejscowy w Kędzierzynie - Koźlu 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Wojska Polskiego 2 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany zezwolenia na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-147/06 
z dnia 24.09.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  774 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
NORGIPS POLSKA Sp. z o.o. w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-160/02 
4  Data złożenia  2002-10-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NORGIPS POLSKA Sp. z o.o. 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Norweska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OŚ.DLP.7647-160/02 z dnia 
16.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  775 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie i transport 
odpadów przez firmę DAV - D.A. Vogel w 
Czrnowąsach, ul. Wolności 9 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-50/02 
4  Data złożenia  2002-03-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DAV - Danuta i Andrzej Vogel 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Wolnosci 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja ostateczna nr OŚ.DLP.7647-50/02 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) z dnia 28.05.2002r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  776 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana do zezwolenia na zbieranie i 
transport odpadów niebezpiecznych dla 
firmy DAV - D.A. Vogel w Czarnowąsach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7654-168/02 
4  Data złożenia  2002-10-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DAV - Danuta i Andrzej Vogel 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Wolnosci 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany zezwolenia na 
zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-168/02 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  777 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Import - 
Eksport Sp. z o.o.  "BIOMAG" w 
Przyworach, ul. Krapkowicach9 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP 
4  Data złożenia  2002-10-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna  nr OS.DLP.7647-
169/02 z dnia 25.04.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  778 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
ZGKim w Komprachcicach 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/18/03 
4  Data złożenia  2003-01-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Komprachcicach 
46-070 Komprachcice 
ul. Rolnicza 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 26.06.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  779 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów innych niz niebezpieczne przez 
CLIMBEX z Brzezia 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/29/03 
4  Data złożenia  2003-01-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski sj. 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.03.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  780 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi i informacja o 
wytworzonych odpadach innych niz 
niebezpieczne wytwarzane przez 
MEGAVITA Sp. z o.o. w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647- 
4  Data złożenia  2002-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MEGAVITA Zakład Usług Profilaktyczno-
Leczniczych 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr 15/02 z dnia 
27.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  781 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmaina decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez  
MEGAVITA Sp. z o.o. w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-178/02 
4  Data złożenia  2002-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MEGAVITA Zakład Usług Profilaktyczno-
Leczniczych 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.DLP.7647-178/02 
z dnia 31.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  782 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 



zakresie odzysku odpadów przez Hute 
Szkła JEDLICE SA w Jedlicach k/Ozimka 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-166/02 
4  Data złożenia  2002-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.DLP.7647-
166/182/02 z dnia 09.12.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  783 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk i transport odpadów - 
KARIMEX Roboty Ziemne, Transport 
Ciężarowy, K. Gambiec w Górkach 
k/Prószkowa 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-186/02 
4  Data złożenia  2002-12-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KARIMEX Roboty Ziemne i Transport 
Ciężarowy Karina Gambiec 
46-017 Górki 
ul. Polna 24 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport i odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-186/02 
z dnia 02.06.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  784 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 



Tułowicach 
3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/O/I/9/01 
4  Data złożenia  2001-02-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr 
OŚ.DLP.7644/O/I/9/01 z dnia 21.02.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  785 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez NZOZ 
TAR-MED w Tarnowie Opolskim 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-196/02 
4  Data złożenia  2002-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Samodzielny Publiczny Zespoł Szpitali 
Pulmonoligiczno - Reumatologicznych  z/s 
w KUP 
46-082 Kup 
ul. Karola Miarki 6 
(REGON: 530938517) 
NZOZ TAR-MED 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Świerczewskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-196/02 
z dnia 10.02.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  786 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 



wytwarzanie opdaów przez Wojewódzki 
Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup 

3  Znak sprawy  OŚ>DLP.7647/39/03 
4  Data złożenia  2003-02-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe 
Ryszard Pańczyk 
46-040 Ozimek 
ul. Ozimska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydaniie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 31.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  787 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez 
VITROTERM MURÓQW SA w Murowie, 
ul. Wolności 33 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-200/02 
4  Data złożenia  2002-12-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-200/02 
z dnia 17.04.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  788 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez 
EKOMODERN Sp. z o.o. w Ozimku, ul. 
Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-54,55/02 



4  Data złożenia  2002-04-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOMODERN  Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja oststeczna nr OS.DLP.7647-
54,55/02 z dnia 16.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  789 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych oraz zbieranie, transport i 
odzysk odpadów wytwarzanych przez 
firmę "MICH-AŚ" Michał Konior w 
Katowicach  Zakład Produkcji Spirytusu w 
Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-57,58/02 
4  Data złożenia  2002-04-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MICH-AŚ  Michał Konior 
40-001 Katowice 
ul. Generała Sowińskiego 21/36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
transport, zbieranie i odzysk 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-
57,58/02 z dnia 09.07.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  790 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk odpadów przez 
Nadleśnictwo Strzeklce Opolskie w Dańcu, 
Miedzianej i Krasiejowie 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-49/02 
4  Data złożenia  2002-03-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 



siedziba, adres, REGON) 47-100 Strzelce Opolskie 
ul. Moniuszki 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-49/02 
z dnia18.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  791 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
MAŁAPANEW Zakłady Odlewnicze Sp. z 
o.o. w Ozimku 

3  Znak sprawy  OS .DLP.7647-59/02 
4  Data złożenia  2001-04-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MAŁAPANEW Zakłady Odlewnicze Sp. z 
o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna  nr OS.DLP.7647-59/02 
z dnia 10.01.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  792 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalającej EPO Sp. z o.o. 
w Opolu na usuwanie, transport i 
wykorzystywanie żuzli z Elektrowni Opole 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-73/02 
4  Data złożenia  2002-05-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany zezwolenia na  
transport i wykorzystanie  odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-73/02 
z dnia 14.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  793 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych (azbest) 
wytwarzanych przez REMAT Zakłąd 
Usługowy w Krapkowicach, ul. XXX-
Lecia 12/92 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-141/02 
4  Data złożenia  2002-08-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 REMAT Polowy Stanisław 
47303 Krapkowice 
ul. Os. XXX lecia 12/92 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-141/02 
z dnia 28.08.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  794 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami i przyjecie jnformacji o 
wytworzonych odpadach przez Zakład 
Robót Ziemnych POWIS w Brzeziu 
k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-80,81/02 
4  Data złożenia  2002-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POWIS Zakład Robót Ziemnych 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-
80,81/02 z dnia 24.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  795 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez 
EUROSYSTEM Sp. z o.o. w Katowicach, 
ul. Zamułkowa 8 w stacji bazowej 
TURAWA 5035 w Kotorzu Małym 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-62/02 
4  Data złożenia  2002-04-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EUROSYSTEM Sp. z o.o. 
40-857 Katowice 
ul. Zamułkowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-62/02 
z dnia 06.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  796 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych przez firmę 
"MAKOWSKI" Rusztowania 
Przemysłowo-Budowlane w Brzeziu 
k/Opola na terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-96/02 
4  Data złożenia  2002-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FIRMA MĄKOWSKI Rusztpwania 
Przemysłowo-Budowlane 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-96 z 
dnia 05.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  797 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku żuzli z Elektrowni Opole 
przez Cegielnię SZYDŁÓW 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-95/02 
4  Data złożenia  2002-05-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-95/02 
z dnia 16.07.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  798 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku gipsu przemysłowego 
przez NORGIPS OPOLE Sp. z o.o. w 
Brzeziu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-97/02 
4  Data złożenia  2002-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NORGIPS OPOLE Sp. z o.o. 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul. Norweska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647/97/02 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  799 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadmi i przyjecie informacji o 
wytworzonych iodpadach innych niz 
niebezpieczne przez PHU KARTEL w 
Krasiejowie, ul. Brzeziny 22a 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-107,108/02 
4  Data złożenia  2002-06-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
KARTEL  Jan i Zofia Biedrzyccy 
46-040 Ozimek 
ul. Brzeziny 22a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 dewcyzja ostateczna nr OŚ.DLP.7647-
107,108/02 z dnia 06.02.02r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  800 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
MAŁAPANEW Modelarnia Sp. z o.o. w 
Ozimku 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-113/02 
4  Data złożenia  2002-06-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MAŁAPANEW Modelarnia Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-113/02 
z dnia 18.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  801 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami i przyjecie informacji o 
odpadach wytworzonych przez FERMĘ 
Drobiu w Chróścicach 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-114,115/06 
4  Data złożenia  2002-06-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FERMA DROBIU Sochor 
46-080 Chróścice 
ul. Młyńska 4a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.DLP.7647-114/02 
z dnia 28.11.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  802 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na treansport odpadów - PPHU 
KORA A.  Tarnawski w Popielowie, ul. 
Dworcowa 25 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-119/02 
4  Data złożenia  2002-07-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
EUROTRANSTarnowski Andrzej 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-119/02 
z dnia 12.09.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  803 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie i transport 
odpadów przez P.P.H.U. METPOL 
EXPORT-IMPORT J. Marciniak w 
Ozimku 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-118/02 
4  Data złożenia  2002-07-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr 118/02 z dnia 
12.09.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  804 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwoelenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych przez CARITAS Diecezji 
Opolskie Rejon Kluczbork 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-123, 124/02 
4  Data złożenia  2002-07-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CARITAS DIECEZJI OPOLSKIeJ REJON 
KLUCZBORK 
46-200 Kluczbork 
ul. Katowicka 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjęto pismem z dnia 05.03.2003r. 
informację o wytworzonych odpadach 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  805 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku i transportu żużli  - PHU 



A. Lempa w Biestrzynniku, ul. 
Dobrodzieńska 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-120/02 
4  Data złożenia  2002-07-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU Andrzej Lempa 
46-043 Biestrzynnik 
ul. Dobrodzieńska 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport i odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-120/02 
z dnia 09.10.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  806 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk odpadów (poiołów 
lotnych) przez POLBAU Zakład 
Techniczny w Przyworach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-6/02 z 
4  Data złożenia  2002-01-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Polbau Zakład Techniczno - Budowlany 
Sp. z o.o. w Opolu 
45-054 Opole 
ul. Grunwaldzka 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.DLP.76476/02 z 
dnia 08.02.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  807 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów przez 
PW AUTO-TOP Krzysztof Górnik w 
Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/8/02 
4  Data złożenia  2002-01-25 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO-
TOP K. Górnik 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 58 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OŚ.DLP.7647-8/02 z 
dnia 10.04.2002 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  808 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania odpadów przez 
ROLTECH S.c. w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-13/02 
4  Data złożenia  2002-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLTECH s.c. T. R. Skonieczny 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647-13/02 
z dnia 11.04.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  809 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarko 
odpadami wytwarzanymi przez Zakład 
Gospodarko Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tarnowie Opolskim 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-17,18/02 
4  Data złożenia  2002-01-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 



ul. Cmentarna 5 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja osteczna nr OŚ.DLP.7647-17/02 z 
dnia 12.06.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  810 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk 
odpadów w Chmielowicach ul.Cmentarna 
10 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/144/04 
4  Data złożenia  2004-11-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-RECYKLING Sp. Zo.o. 
45-349 Opole 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie z dnia 
02.03.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  811 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zewolenia na odzysk 
odpadów przez Knauf Bełchatów Zakład 
Produkcyjny w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-18/04 
4  Data złożenia  2004-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z sidzibą w 
Rogowcu gm. Kleszczów 
92-427 Rogowiec 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 10.02.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  812 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmiane decyzji Starosty 
Opolskiego OŚ.DLP.7647/160/02 
przeniesioną na KNAUF Bełchatów Sp. z 
o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/52/04 
4  Data złożenia  2004-03-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Knauf Sp. z o.o. w Brzeziu 
46-021 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09.04.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  813 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów przez Hutę Szkła 
Jedlice S.A. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/88/04 
4  Data złożenia  2004-07-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami, 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.07.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  814 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wytworzonymi na działkach nr 348/,348/5 
w Murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/133/04 
4  Data złożenia  2004-11-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29.11.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  815 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów innych niż niebezpieczne przez 
Usługi Transportowo Handlowe J. 
Piechaczek z Jaśkowic 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/138/06 
4  Data złożenia  2004-11-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Piechaczek Jan Usługi Transportowo 
Handlowe 
46-060 Jaśkowice 
ul. Opolska 20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 05.04.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  816 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
Zakładu Produkcyjno Usługowo-Handlowy 
B. Scześniok 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-72/03 
4  Data złożenia  2003-05-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZPUH Scześniok B 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Koraszewskiego 19 
(REGON: 5305433747) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z  dnia 22.05.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  817 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie naprowadzenie 
działalności w zakresie odzysku odpadów 
do stabilizacji osadów ściekowych 
przezZGKiM w Tarnowie Op. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647.7647/86/03 
4  Data złożenia  2003-04-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  818 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk 
odpadów innych niz niebezpieczne 
powstałych w wyniku rpozbiórki Szkoły w 
Murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/88/03 
4  Data złożenia  2003-05-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 24.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  819 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
odzysku odpadów innych niż niebezpieczne 
w wyrobisku w Starych Siołkowiucach 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/103/03 
4  Data złożenia  2003-07-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  820 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 



wytwarzanymi na terenie Eletrowni Opole 
przez Compact S. A z Krakowa 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/151/03 
4  Data złożenia  2003-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Compact S.A. 
31-135 Kraków 
ul. Batorego 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  821 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wytwarzanymi w Zakładzie Eksploatacji 
Kruszywa w Zawadzie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/155/03 
4  Data złożenia  2003-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 25.05.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  822 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie 
odpadów komunalnych przez 
Stowarzyszenie Bezpieczny Bezrobotny w 
Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/82/03 
4  Data złożenia  2003-04-14 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Stowarzyszenie Bezpieczny Bezrobotny 
45-221 Opole 
ul. Chabrów 50A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek be z rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  823 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów przez 
MAŁAPANEW Maszyny i Konstrukcje 
Sp. z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/158/03 
4  Data złożenia  2003-11-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. 
"Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Postępowanie z odpadami w Małapanew 
Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. w 
Ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.06.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  824 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwoleniana transport 
wywaru z Gorzelni Rolniczej w 
Prószkowie  

3  Znak sprawy  oś.dlp.7647/40/03 
4  Data złożenia  2003-03-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Piechaczek Jan Usługi Transportowo 
Handlowe 
46-060 Jaśkowice 



ul. Opolska 20 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  825 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przedłużenie decyzji na 
wytwarzanie odpadów z dnia 07.07.2000r. 
znak OŚ.7644/O/I/7/2000 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/141/03 
4  Data złożenia  2003-11-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo informujące o potrzebie złożenia 
wniosku zgodnie z ustawą 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  826 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów 
niebezpiecznych przez PHU PETROMEX 
z Komprachcic 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/57/06 
4  Data złożenia  2006-04-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PETROMEX Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Usługowe Janusz Kisielewski 
46-070 Komprachcice 
ul. Pocztowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 24.05.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  827 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niż niebezpieczne przez Usługi 
Transportowe KOMAX z Borek 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/41/06 
4  Data złożenia  2006-03-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe KOMAX Kodura 
Ireneusz 
46-020 Borki 
ul. Św.Jana 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 17.05.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  828 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów innych niz 
niebezpieczne przez Usługi Transportowe 
Waldemar Nizik 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/60/06 
4  Data złożenia  2006-05-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Waldemar Nizik 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19.06.2006r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  829 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie 
Stacji Paliw Płynnych w Czarnowąsach ul. 
Jagiełły 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/51/06 
4  Data złożenia  2006-04-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WIM Sp.z o.o. 
45-325 Opole 
ul. Światowida 5-7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 31.07.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  830 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi wytwarznymi 
na terenie powiatu opolskiego przez 
ALGADER HOFMAN  

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/50/06 
4  Data złożenia  2006-04-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. 
01-919 Warszawa 
ul. Włóczańska 133/11B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 31.05.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  831 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności 
odzysku popiołu lotnego i żużli 
paleniskowychdo produkcji mieszanek 
betonowyc hw Opolu  

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/46/06 
4  Data złożenia  2006-04-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano według włściwości do 
Prezydenta Miasta Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  832 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku popiołów lotnych do 
spiwa betonowego w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/45/06 
4  Data złożenia  2006-04-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano według właściwości do 
Prezydenta Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  833 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 



zakresie odzysku żużli do stosowania w 
budownictwie drogowym w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/44/06 
4  Data złożenia  2006-04-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano według właściwości do 
Prezydenta Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  834 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw 
wynikających z decyzji Starosty 
Opolskiego zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami dla ENMA  

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/81/06 
4  Data złożenia  2006-06-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo informujące o potrzbie złożenia 
nowego wniosku 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  835 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku, zbierania i transportu 
odpadów przez PHU AKROL z Kup 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/68/06 



4  Data złożenia  2006-05-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU AKROL Andrzej Kalinowski 
46-070 Chmielowice 
ul. Lipowa 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  836 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku popiołów lotnych do 
betonu w Dabrowie ul. Opolska 5 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/59/06 
4  Data złożenia  2006-05-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KAPRIN Sp. z o.o. 
30-633 Kraków 
ul. W. Sławka 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  837 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
Szpitalu św.Rocha w Ozimku ul. 
Częstochowska 31 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/54/06 
4  Data złożenia  2006-04-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Szpital Św.Rocha 
46-040 Ozimek 
ul. Częstochowska 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  838 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania odpadów w Tarnowie 
Opolskim przy ul. Ś.Marcina 5 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/95/06 
4  Data złożenia  2006-08-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kamil - Trans Andrzej Dżuła 
45-864 Opole 
ul. Niemodlińska 73 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostaiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  839 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku odpadów w wyrobiskach 
w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/97/06 
4  Data złożenia  2006-08-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych 
45-032 Opole 
ul. Kardynała kominka 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostaiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  840 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi firmy Usługi 
Remontowo - Budowlane z Opola na 
terenie powiatu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/96/06 
4  Data złożenia  2006-08-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Remontowo - Budowlane Jan 
Kołodziejczyk 
45-286 Opole 
ul. Skautów Opolskich 7/503 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  841 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstającymi 
w wyniku działalności firmy TRAMAD-
SERWIS OPOLE 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/37/06 
4  Data złożenia  2006-03-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TRAMAD SERWIS OPOLE S.J. 
49-120 Żelazna 
ul. Boczna 14A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15.05.2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  842 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi z odzyskiem 
odpadów ( drewna ) powstałych w wyniku 
działalności Zakłaadu Stolarskiego J. 
Gebauer 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/76/06 
4  Data złożenia  2006-06-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Jan Gebauer 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Św. Marcina 35 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08.08.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  843 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla TARTAKU POPIELÓW D.S. 
Wierzbiccy w Popielowie ul.Dworcowa 66 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/16/06 
4  Data złożenia  2006-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Tartak Popielów s.c. D.S.Wierzbiccy 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 66 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Wniosek wydanie o 
pozwolenie na wprowadzanie pyłów do 
powietrza  oraz zgłoszenie instalacji do 
magazynowania paliw płynnych TARTAK 
POPILÓW s.c. 46-090 Popielów 
ul.Dworcowa 66 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wyano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  844 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie dzałlności w 
zakresie odzysku popiołów lotnych do 
produkcji betonu w POLBAU LOGISTIK 
 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/65/06 
4  Data złożenia  2006-05-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18.07.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  845 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstającymi 
w wyniku działalności P.W. INSBUD S.J. z 
Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/47/06 
4  Data złożenia  2006-04-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 INSBUD P.W.  S.J. 
45-005 Opole 
ul. Budowlanych 5a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30.06.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  846 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstającymi 
w wyniku dziłalności NZOZ SANMED w 
Tułowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.DLP.7647/66/06 
4  Data złożenia  2006-06-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Niepubliczny ZOZ  "SANMED" 
49-130 Tułowice 
ul. Świerczewskiego 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.08.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  847 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
Zakładzie Wylęgu Drobiu w Niemodlinie - 
Gościejowicach na działce nr 148/4 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.DLP.7647/86/06 
4  Data złożenia  2006-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ANIMEX - Opolskie Zakłady Drobiarskie 
S.A. 
45-411 Opole 
ul. Arki Bożka 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla Zakładu Wylęgu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11.09.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  848 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji OŚ.DLP.7647-97/02 z dnia 
28.06.2002r. w sprawie odzysku odpadów 
przez NORGIPS POLSKA Sp.z o.o. 



3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-87/03 
4  Data złożenia  2003-05-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NORGIPS POLSKA Sp. z o.o. 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Norweska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja nr OS.DLP.7647-87/03 z dnia 
02.07.2003r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  849 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmaine decyzji Starosty 
Opolskiego nr OŚ.DLP.7647/118/02 
zezwalającej firmie METPOL z Grodźca 
transport odpadów 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/142/03 
4  Data złożenia  2003-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.H.U. METPOL EXPORT - IMPORT 
Józef Marciniak 
46-040 Grodziec 
ul. Grodziec, ul. Częstochowska 169 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 21.01.2004r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  850 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarkio 
odpadmi wytworzonymi przez PPHU 
"EKO-MIX" we Wrocławiu, ul. 
Grabiszyńska 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-46/05 
4  Data złożenia  2005-02-22 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 PPHU EKOMIX 
50-950 Wrocław 
ul. Grabiszyńska 163 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.11.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  851 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zgody na zamknięcie składowiska 
odpadów innych niz niebezpieczne i 
obijętne w Bierdzanach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-48/05 
4  Data złożenia  2005-03-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze 
"Wro-Tech" 
54-404 Wrocław 
ul. Australijska 64b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zamknięcie 
składowiska 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek bez rozpoznania - pismo z dnia 
28.07.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  852 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie 
odpadów przez EKO-Recykling Sp. z o.o. 
w Radawiu 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-49/05 
4  Data złożenia  2005-03-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-RECYKLING Sp. z o.o. 
46-047 Radawie k. Olesna 
ul. Opolska 20A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z dnia 
20.07.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  853 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie proframu 
gospodarki odpadami ( i transport 
odpadów)  - Zakład Robót Ziemnych 
"POWIS" w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-98/05 
4  Data złożenia  2005-08-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POWIS Zakład Robót Ziemnych 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 09.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  854 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji na wytwarzanie odpadów nr 
OS.DLP.7647-200/02 z dn. 17.04.02r.  

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-96/05 
4  Data złożenia  2005-04-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.11.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  855 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów dla firmy 
"AGDA" s.c. S.Konieczny, A.Kurpiers w 
Chróścinie, ul. Komprachcicka 11B 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-102/05 
4  Data złożenia  2005-09-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AGDA s.c. Stanisław Konieczny, Agata 
Kurpiers 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Komprachcicka 11B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.11.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  856 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tułowicach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-104/05 
4  Data złożenia  2005-12-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja osttateczna z dnia 27.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  857 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez SIGA s.c. 
Siwy Karol w Tarnowskich Górach, na 
terenie powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-91/06 
4  Data złożenia  2006-07-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SIGA s.c. Siwy Karol, Gadomski Andrzej 
42-600 Tarnowskie Góry 
ul. Fabryczna 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 05.09.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  858 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
Zakład Mechaniczno-Diagnostyczny 
Henryk Wodecki w Komprachcicach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-100/06 
4  Data złożenia  2006-08-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Mechaniczno - Diagnostyczny 
Henryk Wodecki 
46-070 Komprachcice 
ul. Cicha 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 13.09.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  859 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez Piekarnię Andrzej 
Wodnicki w Kępie 

3  Znak sprawy  OS.DLP/5/01 
4  Data złożenia  2001-04-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Piekarnia Andrzej Wodnicki 
46-022  Kępa k. Opola 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP/5/01 z dnia 
23.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  860 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na gospodarcze 
wykorzystanie odpadów oraz zezwolenia 
na transport i odbiór odpadów - EPO Sp. z 
o.o. w Opolu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-6/01 
4  Data złożenia  2001-05-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Import-
Exsport Sp. z o.o. BIOMAG 
46-050 Przywory 
ul. Krapkowicka 9 
EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  zezwolenie na gospodarcze wykorzystanie 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.DLP.7647/6/01 z 
dnia 25.10.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  861 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez INTEREKO Sp. z o.o. w 
Opolu 

3  Znak sprawy  OS .DLP.7647-10/01 
4  Data złożenia  2001-06-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KONSTRUKCJE STALOWE Sp. z  o.o. w 
Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia21.09.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  862 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/)/I/9/01 
4  Data złożenia  2001-02-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  863 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolen ie na wytwarzanie odpadów 
zawierajacych azbest dla firmy COMPAKT 
SA Z Krakowa 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/O/I/11/01 



4  Data złożenia  2001-05-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Compact S.A. 
31-135 Kraków 
ul. Batorego 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla Zakładu Wylęgu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 28.09.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  864 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
ENERGOMONTAŻ w Opolu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/O/I/12/01 
4  Data złożenia  2001-02-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD-OPOLE 
46-081 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostaeczna z dnia 05.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  865 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów na 
terenie Stacji Paliw we Wrzoskach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/O/I/14/01 
4  Data złożenia  2001-03-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IMMEDIANT Roman Leśniak Sp. 
Komandytowa 
53-304 Wrocław 
ul. Studzienna 3/24 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 



odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.04.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  866 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
"MAŁAPANEW" Modelarnia Sp. z o.o. w 
Ozimku 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/O/I/15/01 
4  Data złożenia  2001-03-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MAŁAPANEW Modelarnia Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Wydział Ochrony Środowiska pok.44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  867 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez Przedsiebiorstwo "Blach-
Met" w Chróścicach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7644/O/I/16/01 
4  Data złożenia  2001-03-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ATMOTERM Sp. z o.o. 
45-061 Opole 
ul. Katowicka 35 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja ostateczna z dnia 13.07.2001r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  868 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez MISTER WOOD Sp. z o.o. 
w Niemodlinie, ul. Korfantego 44 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7644/O/I/17/01 
4  Data złożenia  2001-03-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mister Wood  Sp.z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Korfantego 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 12.07.2001r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  869 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
gospodarcze wykorzystanie żużli z 
Elektrowni Opole przez EPO wSp. z o.o. w 
Opolu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-28/01 
4  Data złożenia  2001-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 26.02.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  870 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpaów przez stacje Caritas Diecezji 
Opolskiej 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-32/01 
4  Data złożenia   
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CARITAS DIECEZJI OPOLSKIeJ REJON 
KLUCZBORK 
46-200 Kluczbork 
ul. Katowicka 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiału do weydania zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  871 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpaów przez stacje Caritas Diecezji 
Opolskiej 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-36/01 
4  Data złożenia  2001-10-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CARITAS DIECEZJI OPOLSKIeJ REJON 
KLUCZBORK 
46-200 Kluczbork 
ul. Katowicka 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały dotyczace gospodarki odpadami, 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  872 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami i przyjęcie informacji - LUC-
PRODUCT Sp. z o.o. w Chróścicach 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-38/01 
4  Data złożenia  2001-10-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 LUC-PRODUKT Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. J.Cebuli 16 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 26.02.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  873 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez PLUS 
GSM w stacji bazowej w Chróśćicach 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-39/01 
4  Data złożenia  2001-11-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WALKO Przedsiebiorstwo Usług 
Technicznych 
45-089 Opole 
ul. Konsularna 8a/1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  874 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez Caritas Diecezji Opolskiej 
Rejon Opole 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-40/01 
4  Data złożenia  2001-10-31 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Opole 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Sławice, ul.Stawowa 2A 
EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  875 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie dziłalności w 
zakresie odzysku popiołów lotnych do 
produkcji hydraulicznego spoiwa 
drogowego w węzle betoniarskim w 
Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.HC>7647/111/05 
4  Data złożenia  2005-10-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. 
"Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 20.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  876 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk odpadów przez 
SpółkęBEHATEX - PLUS w Ozimku 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647/41/01 
4  Data złożenia  2001-11-21 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 08.01.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  877 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie odzysku żużli 
do produkcji kruszywa łamanego 
stosowanego w budownictwie na terenie 
węzła betoniarskiego w Brzeziu  

3  Znak sprawy  OŚ.HC.7647/112/05 
4  Data złożenia  2005-10-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 20.12.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  878 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku zużla i popiołów do 
produkcji mieszanki betonowej EPO-BET 
na terenie węzła betoniarskiego w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.HC.7647/113/05 
4  Data złożenia  2005-10-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 



odzysk odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 20.12.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  879 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez PLUS 
GSM w stacji bazowej w Dylakach 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/43/01 
4  Data złożenia  2001-11-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku w zakresie 
gospodarki odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 10.05.2002r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  880 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez Caritas Diecezji Opolskiej 
Rejon Opole 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-44/01 
4  Data złożenia  2001-09-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Opole 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Sławice, ul.Stawowa 2A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Urząd Gminy Tarnów Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  wniosek bez rozpoznania 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  881 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
firmy P.P.H.U. EKO-MIX z Wrocławia  
wytwarzanymi na terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.HC.7647/46/05 
4  Data złożenia  2005-03-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-MIX P.P.H.U 
50-950 Wrocław 
ul. Grabiszyńska 163 
(REGON: 932909625) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.11.2005r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  882 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów 
niebezpiecznych dla EKOBAUw Opolu 

3  Znak sprawy  OS.DLP.7647-47/01 
4  Data złożenia  2001-12-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano wg kompetencji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  884 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu stacji trafo GPZ Bierdzany  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-37/06 
4  Data złożenia  2006-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  885 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu stacji trafo GPZ Gracze 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-38/06 
4  Data złożenia  2006-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 13-11-2006- uchylona 
decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.II-
AW-6811-3-1/07 z dnia 22-02-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  886 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu stacji trafo GPZ Tułowice 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-39/06 
4  Data złożenia  2006-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we 
Wrocławiu O/Opole 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  887 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przedłużenie terminu ważności 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych dla zakładu w Murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-40/06 
4  Data złożenia  2006-09-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Włókiennicze OPOLTEX 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 102 
Zakład Przemysłu Drzewnego w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 postępowanie umorzone - decyzja z 2006-
10-04 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  888 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie wód 
opadowych z ul. Szkolnej w Folwarku w 



zakresie zmiany typu urządzenia 
oczyszczajacego 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-41/06 
4  Data złożenia  2006-09-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 2006-10-10 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  889 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie wód 
opadowych z terenu zakładu k.Mroczek w 
Tarnowie Op. w zakresie zmiany sposobu 
odwodnienia obiektu 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-43/06 
4  Data złożenia  2006-10-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład PUH Ryszard i Kazimiera Mroczek 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 10-11-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  890 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu stacji paliw w Jełowej 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-46/06 
4  Data złożenia  2006-10-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,   



siedziba, adres, REGON) 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  891 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia komunalnego w 
Tułowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-47 
4  Data złożenia  2006-10-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 82, 784, 862 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  892 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych dla Gorzelni 
Rolniczej w Prószkowie przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BET-
POL s.c. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/11/01 
4  Data złożenia  2001-06-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BET-
POL s.c. 
41-106 Siemianowice Śląskie 
ul. Polaczka 6A/2 
(REGON: 271833879) 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacj-Gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi w Gorzelni Rolniczej 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  893 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie Samodzielnemu Publicznemu 
ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i 
Gruźlicy w Kup 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/13/01 
4  Data złożenia  2001-06-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Samodzielny Publiczny Zespoł Szpitali 
Pulmonoligiczno - Reumatologicznych  z/s 
w KUP 
46-082 Kup 
ul. Karola Miarki 6 
(REGON: 530938517) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  894 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów w 
markecie Biedronka w Ozimku ul. 
Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/14/01 
4  Data złożenia  2001-06-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.U.W. TEMPEKS 
60-126 Poznań 
ul. Knapowskiego 28 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia na wytwarzanie odpadów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  895 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na gospodarcze 
wykorzystanie żużla jako materiał 
schudzający do produkcji materaiłów 
ceramicznych 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/16/01 
4  Data złożenia  2001-07-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia Niemodlin Józef Jakubik 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie odzysku  
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  896 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych na terenie stacji bazowej 
nr F3-5175-OP4 w Komprachcicach przy 
ul. Niemodlińskiej na wieży kościoła 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/17/01 
4  Data złożenia  2001-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ALTEL Bilewicz - Polak s.j. 
43-100 Tychy 
ul. Grota Roweckiego 42 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiału do weydania zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  897 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na 
terenie stacji bazowych POLKOMTEL w 
powiecie opolskim 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/18/01 
4  Data złożenia  2001-08-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLKOMTEL S.A. 
02-222 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 81 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  898 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów w Gorzelni w 
Prószkowie przez BET-POL i wydanie 
zezwolenia dla MICH-AŚ M. Konior z 
Katowic 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/21/01 
4  Data złożenia  2001-08-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BET-
POL s.c. 
41-106 Siemianowice Śląskie 
ul. Polaczka 6A/2 
(REGON: 271833879) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  899 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
przez Restaurację "Kuchnia Śląska" z 
Dobrzenia Wielkiego 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/23/01 
4  Data złożenia  2001-08-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Restauracja Kuchnia Śląska 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Strzelców Bytomskich 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - Gospodarka odpadami w 
restauracji Kuchnia Śląska 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  900 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla 
Zakładu Budowlano -Usługowy Patryk Żur 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/24/01 
4  Data złożenia  2001-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Budowlano - Usługowy Patryk Żur 
46-055 Kąty opolskie 
ul. Odrzańska 51 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Poaiwtowe w Opolu 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  901 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolnie na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych przez firmę 
PAMAS Spedycja i Transport 
Międzynarodowy Export - Import z 
Łubnian ul. Osowska 54 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7644/O/I/1/01 
4  Data złożenia  2001-01-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PAMAS Spedycja i Transport 
Międzynarodowy Export - Import 
Matyszok Piotr 
46-024 Łubniany 
ul. Osowska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - Gospodarka odpadami w 
PAMAS 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  902 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych przez 
MAŁAPANEW Maszyny i Konstrukcje w 
Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7644/O/I/2/01 
4  Data złożenia  2001-01-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. 
"Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Program gospodarki 
odpadami powstającymi w wyniku 
działalności "Konstrukcje Stalowe" Sp. z 
o.o. w Ozimku ul. Kolejowa 1" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  903 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych dla FERMSTAL Sp. z o.o. 
w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7644/O/I/5/01 
4  Data złożenia  2001-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FERMSTAL Sp.z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie i 
uzgodnienie sposobu postępowania z 
odpadami w FERMSTAL 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  904 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp.z o.o. w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7644/O/I/7/01 
4  Data złożenia  2001-03-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne w ZGKiM w Prószkowie 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  905 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 
Opolskim 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/140/03 
4  Data złożenia  2003-10-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  906 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmiane decyzji Starosty 
Opolskiego zezwalającej BEHATEX PLUS 
odzysk odpadów z hałdy huty Małapanew 
w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/140/04 
4  Data złożenia  2004-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BEHATEX-PLUS 
42-200 Częstochowa 
ul. Wolności 50B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  907 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę decyzji Starosty 
Opolskiego nr OŚ.DLP.7647/6/01 
zezwalającej na usuwanie, transport żużla 
przez EPO Sp. z o.o. z Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/42/04 
4  Data złożenia  2004-01-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  908 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw i 
obowiązków ustalonych w decyzji Starosty 
Opolskiego dla Gorzelni Rolniczej w 
Niemodlinie nr OŚ.7626/O/I/27/99 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/149/03 
4  Data złożenia  2003-09-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Sp.z 
o.o.w Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Daszyńskiego 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmawiająca przeniesienie praw i 
obowiązków 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  909 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego AGRYF z 
Rudy Śląskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/61/06 
4  Data złożenia  2006-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AGRYF Przedsiębiorstwo Inzynieryjne 
Rafał Skórka 
41-710 Ruda Śląska 
ul. Lecha 14 
(REGON: 240076069) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  910 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla MAŁAPANEW 
Armatura Sp.z o.o. w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.DLP7647/67/06 
4  Data złożenia  2006-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Armatura Sp. z o.o. "Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zminę pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  911 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów dla MAŁAPANEW Armatura Sp. 
z o.o z Ozimka 



3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647/104/03 
4  Data złożenia  2003-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Armatura Sp. z o.o. "Małapanew" 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Postepowaniez odpadami w "Małapanew" 
Armatura Sp. z o.o. w Ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  912 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków bytowych z 
oczyszczlni ścieków Szpitala w Kup do 
rzeki Brynicy 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-49/06 
4  Data złożenia  2006-11-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Samodzielny Publiczny Zespoł Szpitali 
Pulmonoligiczno - Reumatologicznych  z/s 
w KUP 
46-082 Kup 
ul. Karola Miarki 6 
(REGON: 530938517) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  913 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
CES Centrum Elektroniki Stosowanej w 
Krakowie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-99/06 



4  Data złożenia  2006-08-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z 
o.o. 
30-347 Kraków 
ul. Wadowicka 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 05.10.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  914 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów przez Drukarnię 
"IPAK" w Dariusz Niklas w 
Chmielowicach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-88/06 
4  Data złożenia  2006-07-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Pistowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 08.08.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  915 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
zbieranie, transport i odzysk odpadów 
przez Gehloff&Boennen na składowisku w 
w Dylakach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-98/06 
4  Data złożenia  2006-08-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gehloff - Boenen Sp.z o.o. 
46-040 Grodziec 



ul. Dolna 5 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 

zbieranie, transport i odzysk odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 
Piastowska 14, pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.10.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  916 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód czystych ze zbiornika 
wyrównawczego do rowu melioracyjnego 
w Górkach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-53/06 
4  Data złożenia  2006-12-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Związek Gmin "PROKADO" 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Kościuszki 23 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  917 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych z terenu 
zakładu - rzeźnictwo-wędliniarstwo 
Mroczek w Tarnowie Op. 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-54/06 
4  Data złożenia  2006-12-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład PUH Ryszard i Kazimiera Mroczek 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki   Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 889 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  918 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód Ścinawy Niemodlińskiej 
dla potrzeb MEW w Szydłowcu  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-8/05 
4  Data złożenia  2005-03-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zaremba Michał 
45-865 Opole 
ul. Niemodlińska 70/13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Aktualizacja operatu wodnoprawnego 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 18-04-2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  919 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu "J" dla potrzeb 
stawów rybnych w Roszkowicach   

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-16/06 
4  Data złożenia  2005-04-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bielicz Piotr 
49-100 Niemodlin 
ul. Mickiewicza 31 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15-06-2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  920 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystaniwe z wód rzeki Budkowiczanki 
dla potrzeb MEW w Murowie w km 
24+100 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-23/05 
4  Data złożenia  2005-04-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Pakuł Paweł 
46-026 Stare Budkowice 
ul. Sośniny -Wojszyn 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 postępowanie zawieszone 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  921 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystaniwe z wód zlewni rzeki Wytoki  
dla potrzeb stawów rybnych 
"Rzędziwojowice " 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-34/05 
4  Data złożenia  2005-07-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gosp. Rybackie Lasów Państw.w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14-09-2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  922 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana terminu ważności decyzji na 
wytwarzanie odpadów przez Zakład 
Drzewny w Murowie Sp. z o.o. 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-104/06 
4  Data złożenia  2006-09-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Przemysłu Drzewnego w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Pismo w sprawie przedłużenia ważności 
decyzji 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo z dn. 10.10.2006r. odmowa 
przedłużenia terminu ważności decyzji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  923 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji na zbieranie zuzytego 
sprzetu elektrycznego i elektr. w Aptece 
Anna Antosik w Ozimku, ul. Opolska 2 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-112/06 
4  Data złożenia  2006-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Antosik Anna Apteka Prywatna 
46-040 Ozimek 
ul. Opolska 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo z dn. 16.10.2006r. -nie wymagane 
jest zezwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  924 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie odpadów 
opakowaniowych po środkach ochrony 
roslin - Sklep Ogrodniczy T. Kubat w 
Prószkowie, ul. Zamkowa 9 



3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-135/06 
4  Data złożenia  2006-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SKLPE OGRODNICZY Tadeusz Kubat 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Zamkowa 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 20.12.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  925 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odapadami (azbest) na terenie powiatu 
opolskiego przez Zakład Proj. Budowlany 
B. Zawada w Siedlcu gm. Otmuchów 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-114/06 
4  Data złożenia  2006-10-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Projektowo-Budowlany Barbara 
Zawada 
48-385 Siedlec 
ul.  25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 18.12.2006r. 
zatwierdzajaca program 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  926 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rz. Libawy - 
odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w 
Dylakach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-55/06 
4  Data złożenia  2006-12-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 



siedziba, adres, REGON) i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 73, 283, 473 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  927 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rz.Odry  - 
odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w 
Dobrzeniu Wielkim   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-58/06 
4  Data złożenia  2006-12-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano wg. komp. do Wojewody 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 76 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  928 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianą decyzji na zbiórką 
odpadów opakowaniowych w Sklepie 
ogrodniczym w Niemodlinie ul.Opolska 54 
PHU KADAR 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/138/06 
4  Data złożenia  2006-12-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU KADAR Dariusz Dominiak 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 54 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  929 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
firmy Usługi Remontowo - Budowlane J. 
Kołodziejczyk z Opola na terenie powiatu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/110/06 
4  Data złożenia  2006-10-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Remontowo - Budowlane Jan 
Kołodziejczyk 
45-286 Opole 
ul. Skautów Opolskich 7/503 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  930 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku i 
transportu odpadów przez P.W. OPOLTEX 
Sp. z o.o. z Łubnian 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/94/06 
4  Data złożenia  2006-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Włókiennicze OPOLTEX 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 102 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  931 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 
Fermie Drobiu w Magnuszowicach dz. nr 
186/4 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/108/06 
4  Data złożenia  2006-09-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wocka Beata i Rajmund 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Broniewskiego 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku   
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  932 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
Przedsiębiorstwa Usługowego MALAK 
Sp.j. z Opola na terenie powiatu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/117/06 
4  Data złożenia  2006-10-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiiębiorstwo Usługowe MALAK Sp. 
j. J. Ostrowski & A. Grzeczny 
45-475 Opole 
ul. Orzechowa 37 
(REGON: 530507415) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  933 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LANT H. Wilkiel z Leszna Górnego 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/118/06 
4  Data złożenia  2006-11-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LANT 
Henryk Wilkiel 
67-321 Leszno Górne 
ul. Kolonia 12 
(REGON: 970021028) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  934 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla warsztau blacharsko-lakierniczego w 
Ozimku-Stara Schodnia ul.Powstańców 
Ślaskich (dz. nr 1756/493, 1758/494 k.m. 
2) 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/30/06 
4  Data złożenia  2006-11-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wiesław Molendowski Blacharstwo i 
Lakiernictwo Samochodowe 
46-040 Krasiejów 
ul. Brzeiny 51 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - Wniosek o pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrz 
oraz przyjęcie zgłoszenia instalacji 
magazynowania oleju dla Warsztatu 
blacharsko-lakierniczego zlokalizowanego 
w Ozimku-Starej Schodni przy 



ul.Powstańców Ślaskich" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  935 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków bytowych z 
pieczarkarni /oczyszczlnia przydomowa/ w 
Kępie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-1/07 
4  Data złożenia  2007-01-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zdzuj Anna - pieczarkarnia w Kępie 
 Kępa 
ul. Opolska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 21-02-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  936 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z zakładowego ujęcia wód w 
Murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-3/07 
4  Data złożenia  2007-01-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Przemysłu Drzewnego w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12-03-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  937 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z zakładowego ujęcia wód w 
Ligocie Prószkowskiej przysiółek Smolnik 
dla potrzeb szkółki leśnej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-4/07 
4  Data złożenia  2007-01-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Nadleśnictwo Prószków 
46-060 Prószków 
ul. Opolska 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 14-02-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  938 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rz. Mała Panew - 
odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w 
Czarnowąsach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-5/07 
4  Data złożenia  2007-01-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19-02-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  939 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód- wprowadzanie wód 
opadowych do ziemi z zakładu Kartel w 
Krasiejowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-8/07 
4  Data złożenia  2007-02-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PH-U KARTEL Jan i Zofia Biedrzyccy 
46-040 Krasiejów 
ul. Brzeziny 22a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12-03-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  940 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobor wód 
powierzchniowych z rzeki Mała Panew w 
km 7+300 w Luboszycach  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-47/05 
4  Data złożenia  2005-10-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bussków Herald i Krzysztof 
44-160 Rudno 
ul. Wiśniowa 78 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 postępowanie zawieszono - postanowienie 
z 16-11-2005 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  941 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na pobór wód z cieku 
Ryjec we wsi  Żelazna dla potrzeb stawów 
rybnych  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-48/05 
4  Data złożenia  2005-11-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dzierżanowski  Łukasz, Walerczak Justyna 
49-120 Żelazna 
ul. Warszawska 41 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 27-12-2005 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  942 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na pobór wód z cieku 
Ryjec we wsi  Żelazna dla potrzeb stawów 
rybnych  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-12/06 
4  Data złożenia  2006-02-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dzierżanowski  Łukasz, Walerczak Justyna 
49-120 Żelazna 
ul. Warszawska 41 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11-09-2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  943 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na pobór wód z rowu 



P-1  dla potrzeb stawów rybnych Krasna 
Góra  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-15/06 
4  Data złożenia  2006-03-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gosp. Rybackie Lasów Państw.w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 03-07-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  944 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowów oraz rzeki 
Kanału Wydrowickiego dla potrzeb stawów 
rybnych "Lipno" na terenie gm. Niemodlin 
i Tułowice  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-25/06 
4  Data złożenia  2006-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gosp. Rybackie Lasów Państw.w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny + instrukcja 
gospodarowania wodą 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 11-08-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  945 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Prószkówki dla 
potrzeb stawu "Adymacz" w Przysieczy 



gm. Prószków 
3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-28/06 
4  Data złożenia  2006-08-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny, dokumentacja 
hydrologiczna, aneks do operatu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 27-09-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  946 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowów oraz rzeki 
Kanału Wydrowickiego dla potrzeb stawów 
rybnych "Lipno" na terenie gm. Niemodlin 
i Tułowice  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-36/06 
4  Data złożenia  2006-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gosp. Rybackie Lasów Państw.w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny + instrukcja 
gospodarowania wodą 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15-11-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  947 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Mała Panew, 
wykonaniu ujecia wody dla potrzeb 
deszczowni boiska KS SWORNICA w 



Czarnowasach  
3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-44/06 
4  Data złożenia  2006-10-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart wodnoprawny, wypis i wyrys z 
planu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 08-11-2006 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  948 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Mała Panew, 
wykonaniu ujecia wody dla potrzeb 
deszczowni boiska KS SWORNICA w 
Czarnowasach  

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223-52/06 
4  Data złożenia  2006-12-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 09-01-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  949 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Prószkówki dla 
potrzeb stawu "Adymacz" w Przysieczy 
gm. Prószków 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223/56/06 



4  Data złożenia  2006-12-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny + instrukcja 
gospodarowania wodą 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 29-01-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  950 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu SN-2 i odbudowę 
zbiornika retencyjnego Św. Hubert w 
Tułowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW-6223/57/06 
4  Data złożenia  2006-12-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Parkowa 14/14a 
(REGON: 530561550) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  951 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji IPPC 
Ciepłowni  

3  Znak sprawy  OŚ.7645/1/06 
4  Data złożenia  2006-05-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo ENMA Sp. z o.o. 
  



ul. Kolejowa 1 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 
dnia 25.07.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  952 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji IPPC 
Ciepłowni 

3  Znak sprawy  OŚ. 7645/2/06 
4  Data złożenia  2006-07-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania w 
dniu 14.08.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  953 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji IPPC 
Ciepłowni  

3  Znak sprawy  OŚ.7645/3/06 
4  Data złożenia  2006-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania w 
dniu 05.10.2006r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  954 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji IPPC 
Ciepłowni 

3  Znak sprawy  OŚ.7645/4/06 
4  Data złożenia  2006-12-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznani w 
dniu 16.02.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  955 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji CEGIELNI 
NIEMODLIN Józef Jakubik 

3  Znak sprawy  OŚ.7645/5/06 
4  Data złożenia  2006-12-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia Niemodlin Józef Jakubik 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek wycofano w dniu 23.02.2007r. , 
decyzją znak OŚ.7645/5/06 z dnia 



23.02.20007r. umorzono postępowanie 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  956 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji Cegielnia 
SZYDŁÓW Wacław Krzyżanowski 

3  Znak sprawy  OŚ.7645/6/06 
4  Data złożenia  2006-12-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 
dnia 26.01.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  957 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na pobór wód z 
zakładowego ujecia wody oraz na 
wprowadzanie do ziemi wód chłodniczych 
dla potrzeb zakładu produkcji serów "JAL" 
ZP-U SP. J. w Kępie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-10/07 
4  Data złożenia  2007-03-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAL  Sp. j. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy w Kępie 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Zawadzka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16-03-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 342, 727 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  958 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę powzolenia 
wodnoprawnego  na szczególne korzystanie 
z wód - na odprowadzanie do Kanału 
Winów-Folwark wód opadowych z drogi 
gminnej w Folwarku- decyzja nr OŚ.BSz-
6223-21/06 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-9/06 
4  Data złożenia  2007-02-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 15-03-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  959 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
powstającycymi w Zakładzie Usług 
Motoryzacyjnych w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/13/07 
4  Data złożenia  2007-02-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Polski Związek Motorowy OZDG 
45-231 Opole 
ul. Oleska 125a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek wycofano dnia 01.03.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  960 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na emisję 
gazów i pyłów dla IPAK Drukarni  Dariusz 
Niklas w Chmielowicach ul.Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/4/07 
4  Data złożenia  2007-01-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja -Wniosek o wydanie 
pozwolenia na emisje gazów do powietrza 
z instalacji znajdujacych sie na terenie 
Drukarni IPAK w Chmielowicach 
ul.Cmentarna 6 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/4/07 z dnia 29.01.2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  961 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na emisje 
gazów i pyłów do powietrza dla instalcji 3 
zbiorników materiałów sypkich 
DYCKERHOFF BETON POLSKA Sp. z 
o.o., betoniarnia w Brzeziu ( teren 
Elektrowni "OPOLE") 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/7/07 
4  Data złożenia  2007-03-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 DYCKERHOFF  POLSKA Sp. z o.o. 
26-052 Sitkówka- Nowiny 
ul. Zakładowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja -"Wniosek o wydanie 
pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, instalacja: 3 zbiorniki 
materiałów sypkich, prowadzący instalację: 
DYCKERHOFF BETON POLSKA Sp. z 
o.o. 26-052 Sitkówka-Nowiny, 
ul.Zakładowa 3, Zakład Produkcyjny w 
Brze 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 wydano decyzję- pozwolenie na emisję 
gazów i pyłów do powietrza znak 
OŚ.KAH-7644/7/07 z dnia 06.03.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  962 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie powiatu przez P.H.U. RAFCHEM z 
Wrocławia 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/139/06 
4  Data złożenia  2006-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RAFCHEM P.H.U. Usiński Rafał 
51-136 Wrocław 
ul. Górnicza 86/5 
(REGON: 932944828) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  964 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami azbestowymi przez firmę 
"GAJAWI" PPHU Gabriel Rogut w Łodzi, 
ul. Kopernika 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-137/06 
4  Data złożenia  2006-12-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 GAJAWI PPHU Gabriwl Rogut 
90-553 Łódź 
ul. Kopernika 56/60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 07.02.2007r. 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  965 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalajacej na 
wytwarzanie odpadów przez Drukarnię 
IPAK w Chmielowicach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-4/07 
4  Data złożenia  2007-01-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 12.02.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  966 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z komunalnego ujcia wód 
podziemnych w Dębska Kużnia- 
Chrząstowice oraz na wykonanie strudni nr 
4  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-11/07 
4  Data złożenia  2007-03-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 umorzenie postępowania na wniosek 
wnioskodawcy 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  967 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na likwidację 
trzech studni ujęcia zakładowego szpitala w 
Kup na terenie m. Kup 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-13/07 
4  Data złożenia  2007-03-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Samodzielny Publiczny Zespoł Szpitali 
Pulmonoligiczno - Reumatologicznych  z/s 
w KUP 
46-082 Kup 
ul. Karola Miarki 6 
(REGON: 530938517) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19 -04-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  968 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytworzonymi  przez 
Przedsiębiorstwo "ZET" w Kedzierzynie-
Koźlu, ul. Matejki 15 na  terenie powiatu 
opolskiego 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-140/06 
4  Data złożenia  2006-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo ZET 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Jana Matejki 15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 12.03.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  969 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z komunalnego ujcia wód 
podziemnych w Dębska Kużnia- 
Chrząstowice oraz na wykonanie strudni nr 
4  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-16/07 
4  Data złożenia  2007-04-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AQVADOR  Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni 
46-053 Debska kuźnia 
ul. Kolonia 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08-05-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  970 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania odpadów innych niż 
niebezpieczne na terenie tartaku w Grodzcu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/9/07 
4  Data złożenia  2007-02-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Produkcyjno Handlowy Anna 
Zimna 
42-230 Radoszewnica 
ul. Koniecpolski 1A 
(REGON: 151403502) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  971 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
obiektach mieszczacych się w Brzeziu oraz 
zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/5/07 
4  Data złożenia  2007-01-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELTRANS Sp. z o.o. w Brzeziu 
46-081 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenii 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  972 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów innych niż 
niebezpieczne przez Zakład Usług 
Melioracyjnych i Budowlanych 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/12/07 
4  Data złożenia  2007-03-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usług Melioracyjnych i 
Budowlanych Mirosław Materak 
46-040 Schodnia 
ul. Ks. Piotra Głąba 30 
(REGON: 531195254) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  973 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie wód 
opadowych z odwodnienia drogi 
powiatowej nr 1742 w Ozimku ul. Brzeziny 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-17/07 
4  Data złożenia  2007-04-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 umorzenie postępowania - decyzja z dnia 
07-05-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  974 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na wykonanie 
robót budowlanych związanych z 
ułożeniem kanalizacji sanitarnej na 
obrzeżach działki przypisanej do zbiornika 
wodnego Turawa   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6224-3/07 
4  Data złożenia  2007-04-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11-05-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  975 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 



ścieków z oczyszczalni ścieków w Starych 
Siołkowicach do rzeki Brynicy, gm. 
Popielów  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-18/07 
4  Data złożenia  2007-04-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania - 
pismo z dnia 22-05-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  976 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków deszczowych z odwodnienia dróg 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych 25- a wylotami na terenie miasta 
Niemodlin   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-19/07 
4  Data złożenia  2007-04-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - pismo z 
dnia 28-05-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  977 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
powstającymi w Lakiernictwie 



Pojazdowym Henryk Gabriel Polska Nowa 
Wieś ul. Zielona 3 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/8/07 
4  Data złożenia  2007-02-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Lakiernictwo Pojazdowe Henryk Gabriel 
46-070 Polska Nowa Wieś 
ul. Zielona 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.03.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  978 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków komunalnych z oczyszczalni 
ścieków w Murowie  istniejącym wylotem 
do rzeki Budkowiczanki 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-21/07 
4  Data złożenia  2007-05-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 12-06-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  979 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków opadowych z terenu zabudowy 
mieszkaniowej rejon ul. Szpitalnej w 
Prószkowie  



3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-22/07 
4  Data złożenia  2007-05-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Invebo Investeringsmaatschppij B.V. 
 Nijkerk 
ul. Ambachtsstraat 13-B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22-05-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  980 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków opadowych z terenu Wytwórni 
Mas Bitumicznych w Niemodlinie przy ul. 
Opolskiej do Kanału Gościejowickiego 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-23/07 
4  Data złożenia  2007-05-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wytwórnia Mas Bitumicznych 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11-06-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  981 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków opadowych  z terenu zakładu ZPD 
w Murowie oraz popłuczyn ze SUW  do 
rowu R-C w m.Murów 

3  Znak sprawy  OŚ.BS-6223-24/07 
4  Data złożenia  2007-05-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Zakłady Przemysłu Drzewnego w Murowie 



siedziba, adres, REGON) Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 11-06-2207 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 284 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  982 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie koncesji na 
rozpoznanie części złoża Przywory w m. 
Kosorowice  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7510-9/06 
4  Data złożenia  2006-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt prac geologicznych 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  983 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji CEGIELNI 
NIEMODLIN Józef Jakubik 

3  Znak sprawy  OŚ.7645/2/07 
4  Data złożenia  2007-04-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia Niemodlin Józef Jakubik 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o pozwolenie zintegrowane 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  984 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne dla KUBISTRANS w 
Chróścinie, ul. Kolejowa 29 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-29/07 
4  Data złożenia  2007-05-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KUBISTRANS Tomasz Kubis 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Kolejowa 29 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 18.05.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  985 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
Salonie i serwisie samochodowym BCH  
Bogdan Chwaliński w Dabrowie, ul. 
Korczaka 3 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-22/07 
4  Data złożenia  2007-04-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BCH Chwaliński Bogdan 
49-120 Dąbrowa 
ul. Korczaka 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów sporządzone przez INTEREKO 
Sp. z o.o. w Opolu 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja ostateczna z dnia 09.05.2007r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  986 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na odzysk odpadów w piecu 
Piekarni Marcin Błaszczyszyn w Osowcu, 
ul. Oleska 8 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-21/07 
4  Data złożenia  2007-04-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Piekarnia Marcin Błaszczyszyn 
46-023 Osowiec 
ul. Oleska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie odzysku  
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dnia 24.05.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  987 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wnioske o wydanie pozwolenia na emisje 
gazów i pyłów dla BerlinerLuft Sp. z o.o 
Zakład Produkcyjny w Niemodlinie 
ul.Gościejowicka 4 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/18/07 
4  Data złożenia  2007-04-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BerlinerLuft Sp. z o.o. 
75-213 Koszalin 
ul. Lniana 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie znak OŚ.KAH-
7644/18/07 z dnia 07.05.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  988 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadanie gazów i pyłów dla inatalacji 
Lakiernictwo Pojazdowe Henryk Gabriel, 
Polska Nowa Wieś ul.Zielona 3 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/20/07 
4  Data złożenia  2007-04-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Lakiernictwo Pojazdowe Henryk Gabriel 
46-070 Polska Nowa Wieś 
ul. Zielona 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzje z dnia 10.05.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  989 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z pozwolenia na 
wytwarzanie w instalacji w Zakładzie 
Wylęgu Drobiu w Niemodlinie - 
Gościejowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/38/07 
4  Data złożenia  2007-05-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Animex Grupa Surowcowa Sp. z o.o. 
15-703 Białystok 
ul. Zwycięstwa 14/3 
(REGON: 790188820) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  umorzono postępowanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  990 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
transportu odpadów dla firmy Transport 
Ciężarowy Zygfryd Grochol Rzędów ul. 
Wiejska 28 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/32/07 
4  Data złożenia  2007-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Transport Ciężarowy Grochol Zygfryd 
46-045 Rzędów 
ul. Wiejska 28 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  991 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów 
przez MATRANS M.J. Miśta  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/30/07 
4  Data złożenia  2007-05-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MATRANS Mieczysłąwa Józefa Miśta 
49-156 Molestowice 
ul. Molestowice 20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  992 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 



gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
PLASTODREW Producent Okien i Drzwi 
z Drewna i PCV z odzyskiem odpadów 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/17/07 
4  Data złożenia  2007-03-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PLASTODREW Producent okien i drzwi z 
drewna i PCV 
45-024 Łubniany 
ul. Oleska 2A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "-z 
uwzględnieniem odzysku odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  993 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami w zakładzie USŁUGI 
TRANSPORY HANDEL Erwin Moch w 
Rzędowie, ul. Wiejska 18 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-25/07 
4  Data złożenia  2007-05-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transport Handel 
46-045 Rzędów 
ul. Wiejska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 13.06.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  994 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami w zakładzie Marek Moch  
Transport Ciężarowy w Rzędowie, ul. 
Wiejska 26 



3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-24/07 
4  Data złożenia  2007-05-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Marek Moch Transport Ciężarowy 
46-045 Rzędów 
ul. Wiejska 26 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 13.06.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  995 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk odpadów w 
Zakładzie Produkcyjnym EKO-
RECYKLING w Chmielowicach, ul. 
Cmentarna 10 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-28 
4  Data złożenia  2007-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-RECYKLING Sp. Zo.o. 
45-349 Opole 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 19.06.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  996 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana zezwolenia na transport odpadów 
dla AND-KOR Transport, Spedycja w 
Kobynie 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7641-51/07 
4  Data złożenia  2007-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AND-KOR Gruszka Andrzej 
46-024 Kobylno 
ul. Wiejska 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o zmianę zezwolenia 



na transport odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dnia 25.06.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  997 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami przez SEPARATOR SERVICE 
Sp. z o.o. w Piasecznie, na terenie powiatu 
opolskiego  

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-43/07 
4  Data złożenia  2007-05-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SEPARATOR SERVICE Sp.z o.o. 
05-500 Piaseczno k. Warszawy 
ul. GEn. Okulickiego 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  998 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na pobór wód 
podziemnych za pomoca 4-ch studni w 
Karłowicach i w Kuźnicy Katowskiej oraz 
na wykonanie studni, do nawodnień 
użytków rolnych   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-28//07 
4  Data złożenia  2007-06-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 B&R EXPO Sp.z o.o. 
46-037 Karłowice 
ul. Polna 20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 08-08-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  999 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie od 
opadowych z odwodnienia ul. Krótkiej i ul. 
Wilczka do rzeki Żydówki oraz na 
wykonanie 2- ch wylotów ścieków , w m. 
Dobrzeń Mały   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-29/07 
4  Data złożenia  2007-07-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 28-08-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 36, 60, 215, 253, 423, 506, 508, 618, 637, 
741, 757, 762, 947, 948 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1000 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie wod 
opadowych z terenu zakładu ROLNIK w 
Dańcu  i wód pochłodniczych  do rowu 
oraz na  rolnicze wykorzystanie  ścieków    

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-30/07 
4  Data złożenia  2007-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLNIK Sp. z o.o. w Dańcu 
46-053 Daniec 
ul. Dąbrowicka 50 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja z dnia 09-08-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 100, 267, 640 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1001 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków 
w Starych Siołkowicach dio rzeki Brynicy 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-32/07 
4  Data złożenia  2007-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 06-08-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 76, 927, 938, 975, 978 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1002 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie wod 
opadowych z ul. Brzeziny w Ozimku do 
rzeki Mała Panew   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-33/07 
4  Data złożenia  2007-07-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 24-08-2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 3, 30, 190, 271, 301, 521, 725, 973 

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1003 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie wod 
opadowych z drogi woj. 414odcinek Górki 
- Winów, wykonanie urządzeń wodnych   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-35/07 
4  Data złożenia  2007-08-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1004 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie wod 
opadowych z terenu zakładu IPAK w 
Chmielowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-36/07 
4  Data złożenia  2007-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
 51, 645, 960, 965 

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1005 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  powzolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie wod 
opadowych z terenu Centrum Handlowego 
w Turawie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-37/07 
4  Data złożenia  2007-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bonita Investments Sp. z o.o. z/s w 
Warszawie 
00-803 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 56 C 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1006 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania i 
transportu odpadów dla firmy w Starych 
Budkowicach ul. Targowa 40 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/73/07 
4  Data złożenia  2007-07-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WIKA Andrzej Długosz 
44-274 Rybnik 
ul. Konarskiego 56A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1007 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na treansportodpadów dla 



firmy Transport Ciężarowy Irena 
Kaczmarek w Zawadzie, ul. Oleska 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-55/07 
4  Data złożenia  2007-07-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Transport Ciężarowy Irena Kaczmarek 
46-022 Zawada k. Opola 
ul. Oleska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 25.07.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1008 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzającej program 
gosppodarki odpadami wytwarzanymi 
przez SEPARATOR SERVICE w 
Piasecznie, ul. Gen. Okulickiego 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-43/07 
4  Data złożenia  2007-05-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SEPARATOR SERVICE Sp.z o.o. 
05-500 Piaseczno k. Warszawy 
ul. GEn. Okulickiego 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 26.07.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1009 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów dla firmy 
Piotr Laxy w Folwarku, ul. Boczna 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-60/07 
4  Data złożenia  2007-07-09 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Piotr Laxy Usługi Transportowe 
46-061 Folwark 
ul. Boczna 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 13.08.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1010 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów dla ZHU 
EKO Roczek Dariusz w Przyworach, ul. 
Wiejska 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-63/07 
4  Data złożenia  2007-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZHU EKO Roczek Dariusz 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 13.08.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1011 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wygaśniecie decyzji dla firmy TOM Sp. z 
o.o. w Szczecinie - zbieranie odpadów 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-54/07 
4  Data złożenia  2007-07-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TOM Spółka z o.o. 
71-734 Szczecin 
ul. Lipowa 16 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 06.08.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1012 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport dla ELKOM Sp. z 
o.o. w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-66/07 
4  Data złożenia  2007-08-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 21.08.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1013 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzajacej program\u 
gospodarki odpadami dla ELKOM Sp. z 
o.o. w Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-57/07 
4  Data złożenia  2007-07-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELKOM Sp z o.o. w Brzeziu k/Opola 
46-021 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.08.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1014 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Jemielnicy w km 
12+660, 13+160, 13+600 dla potrzeb 
deszczowni w m. Lędziny gm. 
Chrząstowice 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-2/07 
4  Data złożenia  2007-01-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "ALMAR" Sp. z o.o. Firma Handlowo-
Usługowa 
45-523 Opole 
ul. Gałczyńskiego 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z 30.01.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1015 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolnie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód gruntowych oraz 
wykonanie zbiornika retencyjnego do ich 
gromadzenia na potrzeby nawodnień w 
gospodarstwie ogrodniczym w m. Sady gm. 
Niemodlin 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-6/07 
4  Data złożenia  2007-01-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Galla Edward 
49-100 Sady 
ul.  73 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 15.02.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  W imieniu wnioskodawcy z wnioskiem 



wystąpił pełnomocnik Ryszard Baranowski 
z firmy "UNI-EKO" 

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1016 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu leśnego SN-2 
(wraz z bocznymi) dla potrzeb zbiornika 
retencyjno-przeciwpożarowego "Święty 
Hubert" położonego na terenie Leśnictwa 
Święty Hubert, oddział 34c, Nadeleśnictwo 
Tułowice, m. Szydłów gm. Tułowice 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-12/07 
4  Data złożenia  2007-03-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Parkowa 14/14a 
(REGON: 530561550) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny + Instrukcja 
gospodarowania wodą oraz utrzymania 
obiektów i urządzeń wodnych" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 03.04.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1017 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu R-J oraz 
wykonanie urządzeń służących temu 
korzystaniu tj. stawu oraz zarurowanie 
rowu w m. Lędziny gm. Chrząstowice. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-15/07 
4  Data złożenia  2007-03-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wianecki Andrzej 
45-432 Opole 
ul. Grudzicka 82 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  Pismo- pozostawiono wniosek bez 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) rozpoznania 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1018 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód Kanału Spławnego dla 
potrzeb kompleksu 10 stawów rybnych w 
m. Osowiec-Trzęsina gm. Turawa 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-20/07 
4  Data złożenia  2007-04-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Sochor Bożena 
46-023 Osowiec k. Opola 
ul. Młyńska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny + Instrukcja 
gospodarowania wodą + Dokumentacja 
Hydrologiczna" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 28.09.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1019 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rowu R-J oraz 
wykonanie urządzeń służących temu 
korzystaniu tj. stawu oraz zarurowanie 
rowu w m. Lędziny gm. Chrząstowice. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-25/07 
4  Data złożenia  2007-05-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wianecki Andrzej 
45-432 Opole 
ul. Grudzicka 82 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny + Aneks" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Deczyja z dnia 12.07.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1020 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na przejście 
rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej 
pod dnem rzeki Stobrawy w km 15+552  
w Karłowicach i pod dnem rzeki Smolinicy 
w km 2+233 w Kuźnicy Katowskiej gm. 
Popielów. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-2/07 
4  Data złożenia  2007-02-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 16.03.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1021 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
przejścia rurociągiem grawitacyjnym 
kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki 
Brzezinki w km 6+494 i km 7+340 w m. 
Krasiejów gm. Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-4/07 
4  Data złożenia  2007-04-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 26.06.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1022 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
przejścia przewodu tłocznego kanalizacji 
sanitarnej pod dnem rzeki Jemielnicy w km 
7+309 w m. Zwada gm. Turawa 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-7/07 
4  Data złożenia  2007-07-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 03.08.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1023 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji Starosty Opolskiego 
OŚ.UKK.7647/76/05 z dnia 22.08.2005 dla 
Z-U- R. Grzesik z Jełowej 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/31/07 
4  Data złożenia  2007-05-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZUH Rajnard Grzesik 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 62 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1024 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi dla Zakładu 
Usług Motoryzacyjnych w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/58/07 
4  Data złożenia  2007-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Polski Związek Motorowy OZDG 
45-231 Opole 
ul. Oleska 125a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1025 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalającej na transport 
odpadów PW.EUROTRANS z Popielowa 
ul. Dworcowa 25 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/65/07 
4  Data złożenia  2007-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
EUROTRANSTarnowski Andrzej 
46-090 Popielów 
ul. Dworcowa 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o zmianę zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1026 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbieranie i transport 
odpadów przez GUMAK-R Skup zlomu i 
metali kolorowych z Żerkowic R. Kernc 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/36/07 
4  Data złożenia  2007-05-18 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 GUMAK-R Skup Złomu i Metali 
Kolorowych Ryszard Kernc 
46-070 Komprachcice 
ul. Niemodlińska 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1027 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na zbiórkę i transport odpadów 
ZGKiM Prószków oraz uchylenie decyzji 
OŚ.UKK.7647/58/07 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/47/07 
4  Data złożenia  2007-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1028 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie odzysku 
odpadów w instalacji EHL Bazaltex w 
Prószkowie przy ul. Parkowej 6 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/45/07 
4  Data złożenia  2007-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EHL - Bazaltex Sp. z o.o. 
59-220 Legnica 
ul. Gniewomierska 1 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o zmianę zezwolenia 
na odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1029 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmina pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów dla EHL Bazaltex Sp. z o.o. w 
Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/46/07 
4  Data złożenia  2007-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EHL - Bazaltex Sp. z o.o. 
59-220 Legnica 
ul. Gniewomierska 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1030 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpieznymi dla Zakładu 
BerlinerLuft w Niemodlinie i uchylenie 
decyzji OŚ.UKK.7647/66/04 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/27/07 
4  Data złożenia  2007-05-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BerlinerLuft Sp. z o.o. 
75-213 Koszalin 
ul. Lniana 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1031 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmina pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów dla Przedsiębiorstwa LABTAR 
Sp.z o.o. z Tarnowa Opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/72/07 
4  Data złożenia  2007-08-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Św. Jacka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zmiany pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 deecyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1032 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów przez 
P.W.P.U. J.Niemiec z Dylak ul. Fabryczna 
9  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/44/07 
4  Data złożenia  2007-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handel 
Produkcja Usługi J.Niemiec 
46-043 Dylaki 
ul. Fabryczna 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1033 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  rejestracja papugi - modrolotki 
zcerwonoczelnej przetrzymywanej w 
Suchym Borze, ul. Kopernika 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.6132/4/07 
4  Data złożenia  2007-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Lalak Eleonora 
45-348 Opole 
ul. Asnyka 7/15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek, dokument potwierdzajacy 
sprzedaż, opłata skarbowa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1034 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  rejestracja 4 sztuk papug - świergotka 
seledynowa, przetrzymywanych w Suchym 
Borze, ul. Kopernika 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.6132/5/07 
4  Data złożenia  2007-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Lalak Eleonora 
45-348 Opole 
ul. Asnyka 7/15 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek, świadectwo weterynarza 
powiatowego opłata skarbowa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  pozostawiono bez rozpoznania 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1035 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek w sprawie przyjecia informacji o 
odpadach wytworzonych w pawilonie 
handlowym PLUS Discont w Niemodlinie, 
ul. Opolska 7 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-62/07 
4  Data złożenia  2007-07-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHU W.W.-BUD Wiesłw Ważny 
59-500 Złotoryja 
ul. Nad Zalewem 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja, opłata skarbowa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1036 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek w sparwie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
FADOME A. Szyndzielorz w Złotnikach, 
ul. Zimnicka 4 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647/75/07 
4  Data złożenia  2007-09-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FADOME A. Szyndzielorz 
46-060 Złotniki 
ul. Zimnicka 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami, opłata 
skarbowa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  1037 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji OS.MDz.7647-80/-7 
zatwierdzajacej program gospodarki 
odpadami dla SIRTEL Sp. z o.o. w 
Warszawie 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-61/07 
4  Data złożenia  2007-07-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SIRTEL Sp. z o.o. w Warszawie 
O/Katowice 
40-833 Katowice 
ul. Obroki 130 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do amiany programu gospodarki 
odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna decyzja z dnia  12.09.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1038 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
instalacji w Murowie - STORA ENSO 
TIMBER Sp. z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-68/07 
4  Data złożenia  2007-08-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla Zakładu Wylęgu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 19.09.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1039 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez Stacje 



Kontroli Pojazdów T. Klisowski w 
Niemodlinie, ul. Opolska 31a 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-74/07 
4  Data złożenia  2007-09-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Stacja Kontroli Pojazdów Tadeusz 
Klisowski 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 31 
(REGON: 531270004) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.102007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1040 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z Nowej Kuźni do rz. 
Prószkówki 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-41/07 
4  Data złożenia  2007-10-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1041 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzajacej program 
gospodarki odpadami - POLNORD SA 
Oddziła Budownictwa Energetycznego w 
Brzeziu k/Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-76/07 



4  Data złożenia  2007-09-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych 
"POL-AQUA" SA Oddział Generalnego 
Wykonawstwa Południe 
46-020 Brzezie k/Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decycji 
zatwierdzajacej program godpodarki 
odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 26.09.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1042 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z drogi kr. 45 w Bierdzanach  
do rowu przydrożnego  
 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-42/07 
4  Data złożenia  2007-10-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania - 
18.12.2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1043 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów dla 
KRUSZ BET TRANS Norbert Blusch w 
Antoniowie, ul. Lipowa 19 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-77/07 



4  Data złożenia  2007-09-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZ BET TRANS Norbert Blusch 
46-040 Antoniów 
ul. Lipowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 03.10.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1044 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla Ciepłowni w Schodni 
ul.Ciepłownicza 16 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7645/4/07 
4  Data złożenia  2007-08-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
46-040 Antoniów 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o pozwolenie zintegrowane 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1045 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego dla Cegielni Szydłów 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7645/6/07 
4  Data złożenia  2007-10-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o pozwolenie zintegrowane 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1046 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  rejestracja papug urodzonych w hodowli 
pana Jerzego Pieczary w Chróścicach, ul. 
Ligonia 44 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.6132/10/07 
4  Data złożenia  2007-08-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Pieczara Jerzy 
46-080 Chróścice 
ul. Ligonia 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opłata skarbowa + swiadectwo urodzenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1047 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadanie gazów i pyłów dla Wytwórni 
Mas Bitumicznych Firmy PRDIM ITAL-
BUD Sp. z o.o. w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/29/07 
4  Data złożenia  2007-08-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PRDIM ITAL- BUD sp z o.o. 
53-017 Wrocław 
ul. Wiosenna 12/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do uzyskania pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla Wytwórni Mas Bitumicznych Firmy 
PRDIM ITAL-BUD Sp. z o.o. w 
Niemodlinie 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 31.08.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1048 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadanie gazów i pyłów dla instalacji 
w Suchym Borze ul.Tartaczna 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/31/07 
4  Data złożenia  2007-09-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład  Drzewny Józef Chmiel 
46-053 Suchy Bór 
ul. Tartaczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja -Wniosek o wydanie 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza dla zakładu 
Drzewnego w Suchym Borze 46-053 
Chrzastowice Suchy Bór ul.Tartaczna 1 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 09.10.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1049 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadanie gazów i pyłów dla 
przedsiębiorcy - Stolarstwo Krzysztof 
Dziuba, 46-080 Chróścice ul.Powstańców 
12 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/32/07 
4  Data złożenia  2007-10-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Stolarstwo Krzysztof Dziuba 
46-080 Chróścice 
ul. Powstańców 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Analiza  stanu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego - wniosek o pozwolenie 
na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza ze źródeł i emitorów instalacji  



STOLARSTW Krzysztof Dziuba 46-080 
Chróscice, ul.Powstańców 12 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 15.10.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1050 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadanie gazów i pyłów dla 
SANDMIX sp. z o.o. 46-080 Chróścice 
ul.Piaskowa 2 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/34/07 
4  Data złożenia  2007-10-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SANDMIX Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Piaskowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja wnioseo wydanie 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza oraz zgłoszenie 
instalacji do magazynowania paliw 
płynnych SANDMIX Sp. z o.o. 46-080 
Chróscice, ul.Piaskowa 2 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 23.10.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1051 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z drogi woj. 463 w 
Anotniowie do rowu melioracyjnego nr A-
4  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-44/07 
4  Data złożenia  2007-11-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 



siedziba, adres, REGON) 45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 30-11-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1052 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z podstacji trakcyjnej w 
Żerkowicach  do rowu melioracyjnego  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-45/07 
4  Data złożenia  2007-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKP Polskie Linie Kolejowe SA w 
Warszawie 
03-734 Warszawa 
ul. Targowa 74 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1053 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
urządzeń wodnych - zarurowanie rowów na 
działkach zaplecza stacji  paliw Oktan w 
Krzanowicach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6224-8/07 
4  Data złożenia  2007-07-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "OKTAN"  Sp. z o.o. w Krzanowicach 
46-020 Krzanowice 
ul. Armii Ludowej 51 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projejt techniczny wykonania urządzeń + 
dec środ. + dec.lokalizacyjna 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 24-08-2007 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1054 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenie na wprowadzanie 
gazów i pyłów dla Zakładu Stolarskiego 
Jan GEBAUER, 46-050 Tarnów Opolski 
ul.Św. Marcina 35 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/37/07 
4  Data złożenia  2007-10-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Stolarski Jan Gebauer 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Św. Marcina 35 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja wnioseo wydanie 
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza Zakład Stolarski Jan 
GEBAUER ul.Św. Marcina 35 45-050 
Tarnów Opolski 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1055 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenie na wprowadzanie 
gazów i pyłów dla KONSTRUKCJE 
STALOWE KTR GRUP Sp. z o.o. 46-040 
Ozimek ul.Kolejowa 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/36/07 
4  Data złożenia  2007-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KONSTRUKCJE STALOWE Sp. z  o.o. w 
Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - Wniosek o wydanie 



pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza - KONSTRUKCJE 
STALOWE KTR Group Sp. z o.o. 46-040 
Ozimek ul.Kolejowa 1 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano pozwolenie O.KAH-7644/36/07 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1056 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z drogi woj. nr 405 do kanału 
Wydrowickiego w Wydrowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-46/07 
4  Data złożenia  2007-11-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1057 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z zakładu STOLARSTWO SCHODY 
DREWNIANE Piotr Wieczorek Dąbrówka 
Łubniańska ul.Oleska 2 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/44/07 
4  Data złożenia  2007-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wieczorek Schody Drewniane Wieczorek 
Piotr 
46-024 Dąbrówka Łubniańska 
ul. Oleska 2 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1058 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji na transport odpadów dla 
Janusza Wajsa - Usługi Transportowe w 
kotorzu Małym, ul. Zielona 4 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-87/07 
4  Data złożenia  2007-11-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe - Janusz Wajs 
45-045 Kotórz Mały 
ul. Zielona 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji na transport 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 14.11.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1059 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji na odzysk odpadów przez 
EKO-RECYKLING Sp. z o.o. w Opolu, ul. 
Fabryczna 1 - Zakład w Chmielowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-85/07 
4  Data złożenia  2007-10-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-RECYKLING Sp. Zo.o. 
45-349 Opole 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk i odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmawaijaca zmiany decyzji na 
odzysk odpadów z dnia 19.11.2007r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1060 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z terenu Centrum 
Handlowego Helical w Zawadzie oraz na 
wykonanie urządzeń wodnych 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-47/07 
4  Data złożenia  2007-12-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bonita Investments Sp. z o.o. z/s w 
Warszawie 
00-803 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 56 C 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1061 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - pobór wód 
podziemnych z zakładowej studni Ośrodka 
KORAB w Turawie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-48/07 
4  Data złożenia  2007-12-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby 
Więziennej 
46-045 Turawa 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja z dnia 04-01-2008 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1062 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi dla Arcadis 
Profil Sp.z o.o. z Warszawy na terenie gm. 
Łubniany 
 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/70/07 
4  Data złożenia  2007-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ARCADIS Profil Sp. z o.o. 
02-305 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 144 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1063 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie 
odzysku,zbierania i transportu przez PH-U 
AKROL Andrzej Kalinowski w Kup ul. 
Młyńska 8 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/34/07 
4  Data złożenia  2007-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU AKROL Andrzej Kalinowski 
46-070 Chmielowice 
ul. Lipowa 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wnioek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku, zbierania i 
transportu odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1064 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi z odzyskiem odpadów w 
Stolarstwo K. Dziuba z Chróścicć 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/69/07 
4  Data złożenia  2007-08-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Stolarstwo Krzysztof Dziuba 
46-080 Chróścice 
ul. Powstańców 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "-z 
uwzględnieniem odzysku odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1065 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 
Filii EMC Instytut Medyczny S.A. - Szpital 
Św. Rocha w Ozimku ul. Częstochowska 
31 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/59/07 
4  Data złożenia  2007-07-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EMC Instytut Medyczny S.A. 
54-144 Wrocław 
ul. Pilczycka 144-148 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o pozwolenie na wprowadzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1066 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów innych niż 
niebezpieczne 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/78/07 
4  Data złożenia  2007-10-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WI-TRANS Transport Krajowy i 
Międzynarodowy W. Jędrzejowski 
49-130 Tułowice 
ul. Niepodległości 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o zmianę zezwolenia 
na transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1067 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami i przyjecie informacji - 
Wieczorek Schody Drewniane w Dąbrówce 
Łubniańskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-95/07 
4  Data złożenia  2007-12-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wieczorek Schody Drewniane Wieczorek 
Piotr 
46-024 Dabrówka Łubniańska 
ul. Oleska 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1068 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  o koncesje na wydobywanie ze złoża 
"Kosorowice" w gm. Tarnów Opolski 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/5/07 
4  Data złożenia  2007-07-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
- Bernard Scześniok 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Koraszewskiego 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o koncesje 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1069 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę decyzji Starosty 
Opolskiego OŚ.UKK.7510-3/06 z dnia 
05.12.2006r. koncesja na wydobywanie ze 
złoża "Narok" 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/9/07 
4  Data złożenia  2007-08-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Firma Handlowo-Usługowa "Karo"-Jerzy 
Chruszcz 
45-056 Opole 
ul. Kośnego 6/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany koncesji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1070 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o koncesję na poszukiwanie i 
rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego w 
m. Kępa 



3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/17/07 
4  Data złożenia  2007-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt prac geologicznych 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1071 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji Starosty Opolskiego znak: 
OŚHC.7647-102/05 z dnia 22.11.2005r. 
zezwalającej na transport odpadów innych 
niż niebezpieczne 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/96/07 
4  Data złożenia  2007-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AGDA s.c. Stanisław Konieczny, Agata 
Kurpiers 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Komprachcicka 11B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1072 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz 
z odzyskiem i transportem STOL-TRAK 
Przywara Sp. J. w Polskiej Nowej Wsi 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-6/08 
4  Data złożenia  2008-01-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  STOL-TRAK Karol, Maria, Gerhard 



siedziba, adres, REGON) Przywara Sp.J. 
46-070 Polska Nowa Wieś 
ul. Lipowa 36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 22.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1073 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niż niebezpieczne przez Usługi 
Transportowe Kazimierz Chrobot ul. 
Niemodlińska 74 Gracze 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/5/08 
4  Data złożenia  2008-01-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Kazimierz Chrobot 
49-156 Gracze 
ul. Niemodlińska 74 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1074 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji Starosty Opolskiego 
OŚ.DLP.7647/18/04 z dnia 10.02.2004r. 
zezwalającej na odzysk gipsu 
syntetycznego   

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/93/07 
4  Data złożenia  2007-12-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z sidzibą w 
Rogowcu gm. Kleszczów 
92-427 Rogowiec 



ul.   
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały o zmianę zezwolenia na odzysk 

odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1075 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji OŚ.KAH-7644/39/03 z dnia 
31.12.2003r. ze zmianą w decyzji 
OŚ.KAH-7644/39/03 z dnia 30.12.2005r. 
udzielajacą Spółce z o.o. "Ekopol Opolski" 
Tułowice Małe 2/4, 49-130 Tułowice 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza z instalacji 
zlokalizowanej na terenie Zakładu w 
tułowicach małych 2/4 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644-2/08 
4  Data złożenia  2008-01-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ekopol Opolski Sp. z o.o. w Tułowicach 
Małych 
49-130 Tułowice Małe 
ul.  2/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1077 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie na Spółkę z o.o. "OPOLBET" 
46-055 Przywory ul.Wiejska 16A prawa i 
obowiazki wynikającej z pozwolenia znak 
OŚ.KAH-7644/11/06 Starosty opolskiego z 
dnia 12.04.2006r. na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza z instalacji 



zlokalizowanej w Przyworach 
ul.Dworcowa 8, należąca do "POLBAU 
LOGISTIK" Spółka z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/3/08 
4  Data złożenia  2008-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "OPOLBET" Sp. z o.o. 
46-055 Przywory 
ul. Wiejska 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1078 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na odzysk odpadów 
na terenie wyrobiska Słwice przez EkoSoil 
Technology Sp. z o.o. K. Ustrzycka 
Katowice, ul. Gliwicka 17B 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-3/08 
4  Data złożenia  2008-01-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EkoSoil Katarzyna Ustrzycka 
40-079 Katowice 
ul. Gliwicka 17 B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  opeart gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1079 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek Firmy Wieczorek Schody 
Drewniane w Dabrówce Łubniańskiej, ul. 
Oleska 2 - zatwierdzenie gospodarki 
odpadami i przyjęcie informacji o 
wytworzonych odpadach 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-95/07 



4  Data złożenia  2007-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wieczorek Schody Drewniane Wieczorek 
Piotr 
46-024 Dabrówka Łubniańska 
ul. Oleska 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 16.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1080 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przniesienie praw i obowiązków 
decyzji zezwalajacej na odzysk i 
zatwierdzajacej program gospodarki 
odpadami w POLBAU LOGISTIK Sp.z 
o.o. w Przyworach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-22/08 
4  Data złożenia  2008-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały niezbędne do zmiany decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzajaca postepowanie z dnia 
05.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1081 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw i 
obowiązków wynikajacych z  
decyzjizatwierdzającej program gospodarki 
odpadami wydanego dla POLBAU 
LOGISTIK na OPOLBET w Przywarach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-16/08 
4  Data złożenia  2008-01-28 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 OPOLBET Sp. z o.o. 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały niezbędne do zmiany decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postepowanie z dnia 
05.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1082 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw i 
obowiązków wynikajacych z  
decyzjizatwierdzającej zezwalającej na 
odzysk odpadów przez     POLBAU 
LOGISTIK na OPOLBET w Przywarach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-17/08 
4  Data złożenia  2008-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OPOLBET Sp. z o.o. 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzajaca z dnia 05.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  pozostawiono bez rozpoznania 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1083 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów opakowaniowych przez 
CHEMPEST GRACZE w Graczach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-20/08 
4  Data złożenia  2008-01-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CHEMPEST GRACZE Jarosław 
Kazikowski 
49-153 Gracze 
ul. Niemodlińska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 



na zbieranie odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 05.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1084 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wytworzonych 
odpadach przez CHEMPEST GRACZE 
Jarosław Kazikowski Gracze, ul. 
Niemodlińska 39 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-21/08 
4  Data złożenia  2008-01-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CHEMPEST GRACZE Jarosław 
Kazikowski 
49-153 Gracze 
ul. Niemodlińska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 informacja przyjeta przez Starostę 
Opolskiego 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1085 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzjina odzysk 
odpadów nr OS.UKK.7647-65/06 -
POLBAU LOGISTIK w Przyworach 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.76547-18/08 
4  Data złożenia  2008-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja uchylona w dniu 04.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1086 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji nr 
OŚ.UKK.7647-24/06 zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami - POLBAU 
LOGISTIK w Przyworach 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-19/08 
4  Data złożenia  2008-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POLBAU LOGISTIK 
 Przywory 
ul. Ul. Dworcowa 8 
(REGON: 532451251) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wnioek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja uchylona w dniu 04.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1087 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wytworzonych 
odpadach przez Gospodarstwo Drobiarskie 
Wydrowice-Prądy Jerzy Diłaj 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-13/08 
4  Data złożenia  2008-01-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gospodarstwo Drobiarskie Wydrowice-
Prądy Jerzy Diłaj 
49-100 Niemodlin 
ul. Wydrowice 41A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjeto informację pismem z dnia 
30.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1088 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów przez ARNACO Sp. 
Jawna w Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-10/08 
4  Data złożenia  2008-01-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ARNACO Spółka Jawna 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla Zakładu Wylęgu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1090 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek w sprawie zmiany  pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów przez IPAK w 
Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-12/08 
4  Data złożenia  2008-01-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja umarzająca postepowanie z dnia 
07.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1091 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gosppodarki odpadami wytwarzanymi 
przez AUTO Kurc s.c. w Turawie, ul. 
Nowa 14 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-11/08 
4  Data złożenia  2008-01-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO Kurc s.c. 
46-045 Turawa 
ul. Nowa 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 07.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1092 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji OŚ.KAH-7644/1/04 z dnia 
05.01.2004r. dla Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego "KARTEL" Jan i 
Zofia Biedrzyccy 46-040 Krasiejów 
ul.Brzeziny 22a pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji zlokalizowanych na terenie 
Zakładu w krasiejowie przy ul.Brzeiny 22a, 
gm. Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/4/08 
4  Data złożenia  2008-02-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PH-U KARTEL Jan i Zofia Biedrzyccy 
46-040 Krasiejów 
ul. Brzeziny 22a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1093 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z dróg gminnych w 
Chmielowicach do cieku Ryjec 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-1/08 
4  Data złożenia  2008-01-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1094 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z terenu wsi Nowa Kuźnia do 
rowu R-A 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-2/08 
4  Data złożenia  2008-01-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1095 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 



korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z terenu Cegielni Szydłów do 
ziemi 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-3/08 
4  Data złożenia  2008-01-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1096 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie na Spółkę z o.o. "OPOLBET" 
46-055 Przywory ul.Wiejska 16A praw i 
obowiazóew wynikających z pozwolenia 
OŚ.BSz-6223-5/06 na odprowadzanie 
ścieków z instalacji  zlokalizowanej w 
Przyworach ul.Dworcowa 8, należąca do 
"POLBAU LOGISTIK" Spółka z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-7/08 
4  Data złożenia  2008-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "OPOLBET" Sp. z o.o. 
46-055 Przywory 
ul. Wiejska 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek+rekojmia+ zgoda POLBAU 
LOGISTIK 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 31-01-2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1097 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 



korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z drogi kr. 45 w Bierdzanach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-8/08 
4  Data złożenia  2008-01-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1098 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 
deszczowych z parrkingu w Kępie do 
Swornicy  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-9/08 
4  Data złożenia  2008-01-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 RUDATOM - Dariusz Sznotala 
46-022 Kępa 
ul. Zawadzka 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1099 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów OŚ.KAH-7644/8/03 
Starosty Opolskiego  z dnia 18.04.2003r. 
udzielajacego przedsiebiorstwu Usługowo-
handlowemu MERCOR Sp. z o.o. w 
Gdańsku Oddział w Dobrzeniu Wielkim 



ul.Namysłowska 113 
3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/8/03 
4  Data złożenia  2007-11-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1100 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza OŚ.KAH-
7644/8/03 Starosty Opolskiego z dnia 
18.04.2003r. udzielajacego 
Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu 
MERCOR Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddziałowi w Dobrzeniu Wielkim 
ul.Namysłowska 113 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/8/08 
4  Data złożenia  2008-02-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zmiana decyzji 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1101 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odprowadzanie wód 



deszczowych z Centrum Budowlanego w 
Chrząstowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-11/08 
4  Data złożenia  2008-03-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "CB" Sp. z o.o. w Opolu 
45-578 Opole 
ul. Marka z Jemielnicy 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1102 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie na BAZALTEX SP. zo.o. w 
Tarnowskich Górach  praw i obowiazóew 
wynikających z pozwolenia OŚ.BSz-6223-
46/04  w zakresie odprowadzanie ścieków z 
instalacji  kanalizacyjnej zlokalizowanej w 
Prószkowie przy ul. Grunwaldzkiej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-12/08 
4  Data złożenia  2008-03-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 umorzenie postępowania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1103 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjecie informacji o wytworzonych 
odpadach na terenie marketu w 
Niemodlinie przez Jeronimo Martins 
Dystrybucja SA w Kostrzynie, ul. Żniwna 5 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-29/08 



4  Data złożenia  2008-02-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA 
Sp z o.o. 
62-025 Kostrzyn 
ul. Żniwna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do przyjecia informacji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpatrzenia pismem z 
dnia 18.03.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1104 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wytworzonych 
odpadach przez Cegielnię Szydłów w 
Szydłowie, gm. Niemodlin 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-15/08 
4  Data złożenia  2008-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Cegielnia SZYDŁÓW Wacław 
Krzyżanowski 
49-130 Tułowice 
ul. Fabryczna 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do przyjecia informacji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjeto informacje pismem z dnia 
20.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1105 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na transport odpadów przez 
Andrzeeja Broya - P.W. Export-Import 
Usługi Transportowe w Boguszycach, ul. 
10go Maja 12 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-25/08 
4  Data złożenia  2008-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Broy Andrzej P.W. Export-Import Us ługi 
Transportowe 
46--06 Boguszyce 



ul. 1-go Maja 12 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 

na  transport odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 29.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1106 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi przez FADOME 
A. Szindzielorz w Złotnikach, ul. Zimnicka 
4 oraz przyjecie informacji 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-7/08 
4  Data złożenia  2008-01-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FADOME A. Szyndzielorz 
46-060 Złotniki 
ul. Zimnicka 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna i pismo z przyjeciem 
informacji z dnia 22.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1107 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami przez VOLVO POLSKA Sp. z 
o.o. w Dąbrowie 

3  Znak sprawy  PŚ.MDz.7647-14/08 
4  Data złożenia  2008-01-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 VOLVO POLSKA Sp. z o.o. 
49-120 Dąbrowa 
ul. Kamienna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 Decyzja umarzajaca z dnia 20.02.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1108 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez 
VOLVO POLSKA Sp. z o.o. w Dabrowie, 
ul. Kamienna 1 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-25/08 
4  Data złożenia  2008-02-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 VOLVO POLSKA Sp. z o.o. 
49-120 Dąbrowa 
ul. Kamienna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 04.03.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1109 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami przez OPOLBET Sp. z o.o. w 
Przyworach, ul. Wiejska 16a 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-31/08 
4  Data złożenia  2008-02-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OPOLBET Sp. z o.o. 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 20.03. 2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1110 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na odzysk odpadów i przyjęcie 
informacji - F.P.H. "KDE" Ewa Ledwig-
Kasprzyk 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-32/08 
4  Data złożenia  2008-02-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KDE Ewa Ledwig-Kasprzyk 
46-060 Źlinice 
ul. Jędrzejczyka 52 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk i odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 11.03.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1111 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów innych 
niz niebezpieczne - Usługi Transportowe 
Kazimierz Chrobot w Graczach, ul. 
Niemodlińska 74 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-5/08 
4  Data złożenia  2008-01-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Kazimierz Chrobot 
49-156 Gracze 
ul. Niemodlińska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1112 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji na transport odpadów - 
AGDA s.c. w Chróścinie, ul. 
Komprachcicka 11B 

3  Znak sprawy  OS.UKK.7647-96/08 
4  Data złożenia  2007-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AGDA s.c. Stanisław Konieczny, Agata 
Kurpiers 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Komprachcicka 11B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji na transport 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 08.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1114 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalajacej na 
wytwarzanie odpadów z instalacji -
MERKOR Sp. z o.o. w Gdańsku, Oddział 
w Dobrzeniu Wielkim 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK>7647-94/07 
4  Data złożenia  2007-12-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 30.01.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1115 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie zezwolenia na zbieranie i transport 
odpadów przez pana Piotra Czerniaki - 
Biestrzynnik, ul. Dylakowska 6 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-28/08 
4  Data złożenia  2008-02-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Czerniaki Piotr 
46-043 Biestrzynnik 
ul. Dylakowska 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z 27.03.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1116 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów na Stacji Obsługi sam. DAF w 
Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 58 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-23/08 
4  Data złożenia  2008-02-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warsaw Track Center Sp. z o.o. 
51-317 Wrocław 
ul. Bierutowska 57/59 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania - pismo z dnia 
27.03.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1117 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
ofdpadami i zezwolenie na odzysk 
odpadów - Zakład Produkcji Brykietu ze 
słomy w Tułowicach 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647/26/08 



4  Data złożenia  2008-02-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.03.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1118 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmiane decyzji zezwaljacej na 
wytwarzanie odpadów i ich odzysk przez 
EHL Bazaltex w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647/41/08 
4  Data złożenia  2008-03-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzajaca postepowanie z dnia 
02.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1119 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów i uchylenie decyzji 
zatwierdzajacej program gosp. odpadami - 
KARTEL J.Z. Biedrzyccy w Krasiejowie 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-42/08 
4  Data złożenia  2008-03-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
KARTEL  Jan i Zofia Biedrzyccy 
46-040 Ozimek 
ul. Brzeziny 22a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na 



wytwarzanie odpadów dla Zakładu Wylęgu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1120 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wytworzonych 
odpadach przez Jeronimo Martins 
Dystrybucja SA w Markecie "Biedronka" w 
Niemodlinie, ul. Rynek 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-45/08 
4  Data złożenia  2008-03-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA 
Sp z o.o. 
62-025 Kostrzyn 
ul. Żniwna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjeto pismem z dnia 10.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1121 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
przez Archiwa Opolskie Sp. z o.o. w 
Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647 
4  Data złożenia  2008-03-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Korfantego 42A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 przyjęto pismem z dnia 10.04 2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1122 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi w wytwórni mas 
bitumicznych w Niemodlinie, ul. Opolska 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-56.07 
4  Data złożenia  2007-07-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PRDIM ITAL- BUD sp z o.o. 
53-017 Wrocław 
ul. Wiosenna 12/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 14.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1123 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wytworzonych 
odpadach przez EVERSTONE s.c. w 
Łubnianach, ul. Dworcowa 20 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7657-34/08 
4  Data złożenia  2008-02-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EVERSTONE s.c. Zygmunt Kasperski, 
Dariusz Suchy 
46-024 Łubniany 
ul. Dworcowa 20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania pismem z 
dnia 15.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1124 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjecie informacjai o wytworzonych 
odpadach prtzez Zakład PU "JAL" w 
Kępie, ul. Zawadzka  12 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7646-40/08 
4  Data złożenia  2008-03-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 JAL  Sp. j. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy w Kępie 
46-022 Luboszyce k. Opola 
ul. Zawadzka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjeta informacxja pismem z dnia 15.04. 
2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1125 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawnego na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej w km 22+973 dla potrzeb 
istniejących i projektowanych stawów 
rybnych w Tułowicach wł. Krystyna i 
Roman Suchodolscy. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-34/07 
4  Data złożenia  2007-08-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Suchodolska Krystyna 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1126 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególe 
korzystanie z wód, zgromadzonych w 2 
planowanych zbiornikach wodnych, na 
potrzeby deszczowania upraw polowych w 
m. Ligota Prószkowska wł. Jan Bartusz. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-38/07 
4  Data złożenia  2007-09-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bartusz Jan 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Dębowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzaja - pozwolenie wodnoprawne 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1127 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej za pośrednictwem rowu - 
doprowadzalnika "H"  dla potrzeb 
planowanego stawu rybnego o pow. 1,6 ha 
w m. Rzędziwojowice gm. Niemodlin wł. 
Wojciech Piwko 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-40/07 
4  Data złożenia  2007-10-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  1128 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Brynicy w km 
15+311 dla potrzeb projektowanego 
ośrodka chowu pstrąga w Kup gm. 
Dobrzeń Wielki wl. Andrzej Grendysz 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-43/07 
4  Data złożenia  2007-10-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Grendysz Andrzej 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Stawy 6a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1129 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawnego na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej w km 22+973 dla potrzeb 
istniejących i projektowanych stawów 
rybnych w Tułowicach wł. Krystyna i 
Roman Suchodolscy. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-49/07 
4  Data złożenia  2007-11-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Suchodolska Krystyna 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1130 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia na 



wytwarzanie odpadów dla IPAK w 
Chmielowicach, ul. CXmentarna 6 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-46/08 
4  Data złożenia  2008-04-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dnia 23.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1131 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjęcie informacji o wutworzonych 
odpadach przez PPHU METALDREW 
Józef Dendera w Jełowej, ul. Nadleśna 26 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-35/08 
4  Data złożenia  2008-02-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PPHU METALDREW Józef Dendera 
46-025 Jełowa 
ul. Nadleśna 26 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjeta pismem z dnia 22.04.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1132 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmaina decyzji zatwierdzającą program 
gosp[odarki odpadami przez  
VITROTERM MURÓW 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-49/08 
4  Data złożenia  2008-04-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  aneks do programu gospodarki odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie z dnia 
12.05.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1133 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie i odzysk 
odpadów przez CHameleon Sp.z o.o. na 
terenie przedstawicielstwa w Kępie, ul. 
Wróblińska 30a 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-37/08 
4  Data złożenia  2008-03-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Chameleon Sp. z o.o. 
41-800 Zabrze 
ul. Warszawska 30a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na zbieranie i odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna z dnia 09.05.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1134 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie praw i obowiazków z EHL 
POLSKA Sp. z o.o. Legnica 
ul.Gniewomirska na BAZALTEX Sp.z o.o. 
Tarnowskie Góry ul.Bat. Chłopskich na 
wprowadzanie gazów i pyłów OŚ.KAH-
7644/23/06 z dnia 12.09.2006 dla zakładu 
w Prószkowie ul.Parkowa 6 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/10/08 
4  Data złożenia  2008-03-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wydano decyzję 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1135 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód w ramach przebudowy 
skrzyżowania Dr.kraj. 46 z łącznicą Prądy 
autostrady A4 - - odprowadzanie ścieków 
deszczowych oraz wykonanie urzadzeń 
wodnych 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-15/08 
4  Data złożenia  2008-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 ostateczna 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1136 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód w ramach przebudowy 
skrzyżowania dr.kraj. 46 z łącznicą Prądy 
autostrady A4  - odprowadzanie ścieków 
deszczowych oraz wykonanie urzadzeń 
wodnych 

3  Znak sprawy  OŚ.Bsz-6223-15/08 
4  Data złożenia  2008-04-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Operat wodnoprawny 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z 17-06-2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1137 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - pobór wód 
podziemnych z komunalnego ujęcia wody 
w Graczach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-16/08 
4  Data złożenia  2008-05-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja hydrogeologiczna 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1138 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód w ramach przebudowy 
drogi woj. 429 Prószków - Zimnice - Małe   
- odprowadzanie ścieków deszczowych 
oraz wykonanie urzadzeń wodnych 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-17 
4  Data złożenia  2008-05-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki   Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1139 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie 
opakowań po środkach ochrony roslin 
przez Centrum Ogrodnicze BAJEK w 
Dziekaństwie, ul. Opolska 20a 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-44/08 
4  Data złożenia  2008-04-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Centrum Ogrodnicze BAJEK 
46-070 Dziekaństwo 
ul. Opolska 20a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zezwolenia na zbieranie 
opakowań 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 19.05.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1140 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
PHU BADERA w Dalachowi,e 354 - 
Rudniki na terenie powiatu opolskiego,  

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-36/08 
4  Data złożenia  2008-03-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU BADERA Tadeusz Badera 
46-321 Dalachów 
ul.  354 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami, opłata 
skarbowa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja ostateczna z dnia 09.05.2008r. 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1141 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  przyjecie informacji o wytwarzanych 
odpadach przez FEB-Eko Sp. z o.o. w 
Oławie, ul. Słowackiego 26, na terenie 
powiatu opolskiego 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-50/08 
4  Data złożenia  2008-04-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FEB-EKO Sp. z o.o. 
55-200 Oława 
ul. Słowackiego 26 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przyjęto pismem w dniu 19.05.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1142 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o sprostowanie pomyłki w decyzji 
zezwalajacej na zbieranie odpadów dla 
"OSTRA" Sp.z o.o. w Krakowie, ul. 
Opolska 18 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-55/08 
4  Data złożenia  2008-05-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Projektowo-Usługowy "HI-EKO" w 
Opolu 
45-644 Opole 
ul. Odrzańska 20 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 postanowienie z dnia 02.06.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1143 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na przejście 
rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod 
dnem rzeki Jemielnicy w km 17+877 i 
17+948 oraz rzeki Ptaszkówki w km 2+140 
w m. Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-2/08 
4  Data złożenia  2008-02-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Opole 
45-001 Opole 
ul. Rynek - Ratusz  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
27.03.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1144 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
odbudowy zbiornika retencyjnego oraz 
urządzeń związanych z nim funcjonalnie 
oraz szczególne korzystanie z wód rzeki 
Budkowiczanki w km 8+270 w m. 
Popielów gm. Popielów 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-6/08 
4  Data złożenia  2008-01-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Nadleśnictwo Kup 
46-082 Kup 
ul. 1 Maja  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne z dnia 
12.03.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1146 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie terenu 
Nadleśnictwa Kup - zrzut ścieków do 
Brynicy 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-18/08 
4  Data złożenia  2008-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Nadleśnictwo Kup 
46-082 Kup 
ul. 1 Maja  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08-07-2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1147 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie ulic w 
Chrząszczycach - zrzut ścieków do ziemi 
oraz do rz. Olszynki 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-19-2008 r. 
4  Data złożenia  2008-06-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1148 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 



korzystanie z wód - odwodnienie terenu 
wsi Goszczowice  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-20/08 
4  Data złożenia  2008-06-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1149 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków przemysłowych z 
zakładu rzeżniczo wędliniarskiego w 
Tarnowie Op. do kanalizacji komunalnej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-21/08 
4  Data złożenia  2008-06-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład PUH Ryszard i Kazimiera Mroczek 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1150 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na likwidację 
studni w Tułowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6224-10/08 
4  Data złożenia  2008-06-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1151 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na emisje 
gazów i pyłów do powietrza dla "Ekopol 
Opolski" Sp. z o.o. Tułowice Małe 2/4 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/17/08 
4  Data złożenia  2008-06-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ekopol Opolski Sp. z o.o. w Tułowicach 
Małych 
49-130 Tułowice Małe 
ul.  2/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1152 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza OŚ.KAH-
7644/17/03 z dnia 24.07.2003r. dla Zakładu 
Przemysłu Drzewnego w Murowie Sp. z 
o.o.  46-030 Murów ul.Wolności 4 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/18/08 
4  Data złożenia  2008-06-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STORA ENSO TIMBER Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1153 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza znak 
OŚ.KAH-7644/6/04 z dnia 01.04.2004r. dla 
Spółki z o.o. Knauf Bełchatów Fabryka w 
Brzeziu ul.Norweska 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/19/08 
4  Data złożenia  2008-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z sidzibą w 
Rogowcu gm. Kleszczów 
92-427 Rogowiec 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1154 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji hałasowej OŚ.KAH-
7648/4/04 z 12.09.06 dla Fabryki Wyrobów 
Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o.o w 
Osowcu ul.Faryczna 1 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH 7645/2/08 
4  Data złożenia  2008-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. 
w Osowcu 
46-023 Osowiec 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja zmiana 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1155 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia zintegrowanego znak 
OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005r. 
Huta Szkła Jedlice S.A.  

3  Znak sprawy  OŚ.7645/3/08 
4  Data złożenia  2008-06-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1156 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
deszczowych do rowu R-B z odwodnienia 
pawilonu handlowego w Niemodlinie przy 
ul. Opolskiej 11 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-22/08 
4  Data złożenia  2008-07-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FRAPO-DYSTRYBUCJA Sieć sklepów 
POLOmarket 
62-510 Konin 
ul. Hurtowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1157 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wód podziemnych Ośrodka 
Wczasowego Małapanew w Turawie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-23/08 
4  Data złożenia  2008-07-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ośrodek Wczasowy Małapanew Zygmunt 
Nykiel 
46-045 Turawa 
ul. Jezioro Małe  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1158 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wód podziemnych Ośrodka 
Wczasowego Peters w Turawie 

3  Znak sprawy  OŚ.Bsz-6223-24/08 
4  Data złożenia  2008-07-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Hotelarstwo I Gastronomia mgr Leszek 
Gałczyński Ośrodek Wypoczynkowy 
Peters 
46-045 Turawa 
ul. Jezioro Turawskie  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1159 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z terenu STEGU sp. z o.o. ul.Dworcowa 8, 
46-025 Jełowa 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/22/08 
4  Data złożenia  2008-07-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STEGU Sp. z o.o. 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1160 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów OŚ.KAH-7644/31/03 z dnia 
28.11.2003r. dla Zakładu P.U.H. 
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard i 
Kazimiera Mroczek 46-050 Tarnów Opolsi 
ul.Nakielska 4A 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/23/08 
4  Data złożenia  2008-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo  Mroczek 
Ryszard i Kazimiera 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1161 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 
Niemodlinie istniejącymi 2 wylotami do 
rowu R-C-17 oraz R-B-16   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-30/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1162 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 
Niemodlinie istniejącymi 2 wylotami do 
rowu R-B-22 oraz do rz.. Ścinawy 
Niemodlińskiej   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-31/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 02.10.2008 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1163 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 



Niemodlinie istniejącymi 2 wylotami do  
rz.Ścinawy Niemodlińskiej   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-32/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 01.10.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1164 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 
Niemodlinie istniejącymi 4 wylotami do  
rz.Kanału Gościejowickiego , rowów: R-K-
11, R-K-12, NN  

3  Znak sprawy  OŚ.Bsz-6223-33/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dnia 08-12-2008 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1165 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 
Niemodlinie istniejącym wylotem do  rowu 
R-C-20 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-34/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1166 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 
Niemodlinie istniejącymi 10 wylotami do 
rz.Ścinawy Niemodlińskiej, rowów: R-C-
10, R-D, R-B-28, R-B-29, R-D-1, do stawu 
chłonno - odparowujacego  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-36/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1167 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na zmianę 
pozowlenia wodnoprawnego OŚ.BSz-
6223-19/05 Huty Szkła Jedlice w zakresie 
realizacji  obowiązków  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-37/08 
4  Data złożenia  2008-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 



ul.   
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1168 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - odwodnienie dróg w 
Niemodlinie istniejącymi 3 wylotami do  
rz.Kanału Gościejowickiego, rowów: R-C-
17, R-D-2  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-35/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1169 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - pobór wód 
podziemnych ze studni dla kompleksu 
wypoczynkowego Turawa- Jezioro Duże w 
m. Rzędów 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-36/08 
4  Data złożenia  2008-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1170 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - pobór wód 
podziemnych ze studni dla grupy domków 
letniskowych  Turawa- Jezioro średnie w 
m. Turawa 

3  Znak sprawy  OŚ.Bsz-6223-39/08 
4  Data złożenia  2008-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1171 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia OŚ.KAH-7644/6/04 z 
dnia 01.04.2004r. dla Zakładu 
produkcyjnego "Knuaf Bełchatów" w 
Brzeziu ul.Norweska 1  

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/28/08 
4  Data złożenia  2008-09-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z sidzibą w 
Rogowcu gm. Kleszczów 
92-427 Rogowiec 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1172 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza dla wytwórni 
paliwa odnawialnego w Kup ul.Młyńska 8 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/29/08 
4  Data złożenia  2008-09-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHU AKROL Andrzej Kalinowski 
46-070 Chmielowice 
ul. Lipowa 22 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1173 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Usunięcie 1 drzewa - Schodnia, 38 drzew - 
Krzyżowa  Dolina 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-68/08 
4  Data złożenia  2008-09-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1174 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę drzew: 1 drzewa w 
Popielowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-66/08 
4  Data złożenia  2008-09-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wyskwarska Krystyna 
46-090 Popielów 
ul. Podstawie 2 
Fechse Urszula 
46-090 Popielów 
ul. Podstawie 2a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1175 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę drzew: 13 drzew w 
Kępie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-65/08 
4  Data złożenia  2008-09-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1176 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę drzew: 2 drzew w 



Turawie 
3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-65/08 
4  Data złożenia  2008-09-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  zgoda na wycinkę 1 drzewa, odmowa 
zgody na wycinkę 1 drzewa 

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1177 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 6 drzew w 
Tarnowie Op. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-63/08 
4  Data złożenia  2008-08-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tarnów Opolski 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zwrot wniosku 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  Grunt Skarbu Państwa 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1178 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę drzew: 1 drzewa w 
Luboszycach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-62/08 
4  Data złożenia  2008-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1179 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów: 
6 drzew, 42 m2 krzewów 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-661/08 
4  Data złożenia   
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1180 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 17 drzew w 
Prószkowie, 9 drzew w Chrząszczycach  

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-60/08 
4  Data złożenia  2008-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1181 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Ciepielowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-59/08 
4  Data złożenia  2008-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1182 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 drzew w 
Chróścinie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-60/08 
4  Data złożenia  2008-08-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zespół Szkół w Chóścinie 
46-073 Chróścina Opolska 
ul. Niemodlińska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1183 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 87 drzew w 
Tułowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-57/08 
4  Data złożenia  2008-07-29 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1184 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Bierdzanach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-56/08 
4  Data złożenia  2008-07-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1185 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 67 drzew w 
Świerklach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-55/08 
4  Data złożenia  2008-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1186 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa we 
Schodni 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-54/08 
4  Data złożenia  2008-07-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1187 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód - na odprowadzanie 
ścieków deszczowych z terenu zakładu 
ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-40/08 
4  Data złożenia  2008-09-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ProLicht - Reklama Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Dworcowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1188 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Chrząstowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-53/08 
4  Data złożenia  2008-07-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach 
46-053 Chrząstowice 
ul. Ozimska 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1189 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa i 20m2 
krzewów w Molestowicach,  5 drzew w 
Niemodlinie, 2 drzew w Sosnówce, 3 
drzew w Roszkowicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-52/08 
4  Data złożenia  2008-07-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1190 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 9 drzew w 
Dąbrowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-51/08 
4  Data złożenia  2008-07-02 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1191 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Lędzinach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-55/08 
4  Data złożenia  2008-07-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1192 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 6 drzew w 
Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-49/08 
4  Data złożenia  2008-07-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1193 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 4 drzew w 
Czarnowąsach, 2 drzew w Dobrzeniu 
Wielkim, 6 drzew w Kup. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-48/08 
4  Data złożenia  2008-06-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1194 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa i 14m2 
krzewów 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-47/08 
4  Data złożenia  2008-06-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1195 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 246 drzew 
3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-46/08 
4  Data złożenia  2008-07-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PHUP MACTON 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 26 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1196 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę:3 drzew w 
Bierdzanach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-44/08 
4  Data złożenia  2008-06-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1197 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa  w 
Zakrzowie Turawskim 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-43/08 
4  Data złożenia  2008-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1198 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Radomierowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-47/08 
4  Data złożenia  2008-06-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1199 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 12 drzew i 28,5 
m2 krzewów 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-47/08 
4  Data złożenia  2008-06-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1200 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa Stare 
Budkowice 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-38/08 
4  Data złożenia  2008-05-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decezja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1201 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 3 drzew w 
Turawie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-37/08 
4  Data złożenia  2008-05-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1202 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 



8+962 dla komplksu istniejących stwów 
rybnych w Szydłowcu Śląskim 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-25/08 
4  Data złożenia  2008-07-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gosp. Rybackie Lasów Państw.w 
Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Bez rozpoznania, pismo z dnia 26.08.2008 
r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1203 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 
8+962 dla istniejących stwów rybnych 
"Mały" "Adam" oraz magazynu ryb w 
Szydłowcu Śląskim. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-26/08 
4  Data złożenia  2008-07-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Borowicz Krzysztof 
49-100 Szydłowiec Śląski 
ul.  42 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Bez rozpoznania - pismo z dnia 27.08.2008 
r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1205 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki doapadami wytwarzanymi 
przez PUK "PORTO" Sp. z o.o. 
Prochowicach, ul. T. Kościuszki 8 



3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-38/08 
4  Data złożenia  2008-03-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
"PORTO" Sp. z o.o. 
59-230 Prochowice 
ul. Tadeusza Kościuszki 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 02.06.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1206 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód rzeki Strugi w km 6+640 oraz 
odbudowę urządzeń wodnych niezbędnych 
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego 
dla potrzeb 2 (połączonych) stawów 
rybnych w m. Kosorowice gm. Tarnów 
Opolski. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-27/08 
4  Data złożenia  2008-08-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Małyska Henryk 
46-050 Nakło 
ul. Kościuszki 6 
Kozubek Ginter i Urszula 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. 1-go Maja 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1207 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę decyzji na wytwarzanie 



odpadów dla EXPOL Sp.J. Szawłowski i 
spółka we Wrocławiu, ul. Jaracza 84/3 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-48/08 
4  Data złożenia  2008-04-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 11.06.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1208 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami dla Spółki z o.o. 
"COROPLAST" w Dylakach, ul. Ozimska 
54 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-52/08 
4  Data złożenia  2008-05-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 COROPLAST  Sp.z o.o. w Dylakach 
45-043 Dylaki 
ul. Ozimska 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 25.06.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1209 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na transport odpadów dla firmy 
Transport Ciężarowy Reinhold Okos w 
Przywarach, ul. Wiejska 107 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-65/08 
4  Data złożenia  2008-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Transport Ciężarowy Reinhold Okos 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 107 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.07.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1210 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód rzeki Stobrawy w km 12+070 oraz 
wykonanie urządzeń wodnych niezbędnych 
do jego realizacji dla potrzeb MEW w 
Karłowicach gm. Popielów 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-41/08 
4  Data złożenia  2008-09-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1211 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla 
Spółki z o.o. Warsaw Truck Center z 
Długołeki, ul. Polna 31 z instalacji - stacja 
obsługi pojazdów w Anmtoniowie, ul. 
Powst. Śl.58 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-53/08 
4  Data złożenia  2008-05-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warsaw Track Center Sp. z o.o. 
51-317 Wrocław 
ul. Bierutowska 57/59 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 24.06.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1212 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zezwolenie na transport odpadów dla 
Zakładu Usług Rem.-Budowl. Rudolf 
Malik w Przyworach, ul. Dworcowa 17 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-60/08 
4  Data złożenia  2008-06-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Usług Remontowo-Budowlanych 
Rudolf Malik 
46-050 Przywory 
ul. Dworcowa 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.07.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1213 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami dla PPUH 
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Mroczek w 
Tarnowie Opolskim, ul. Nakielska 4A 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-72/08 
4  Data złożenia  2008-08-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
Rzeźnictwo, Wędliniarstwo  Mroczek 
Ryszard i Kazimiera 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie z dnia 
12.08.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1214 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na przejście siecią gazową 
ś.c. pod dnem rzeki Suchej w km 5+360 w 
m. Daniec gm. Chrząstowice 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-1/08 
4  Data złożenia  2008-02-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Górnośląski Operator Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział 
Zakładu Gazowniczego w Opolu 
45-071 Opole 
ul. Armii Krajowej 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 07.03.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1215 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na przejście pod rzeką 
Budkowiczanką i Młynówką w m. Stare 
Budkowice i Zagwiździe gm. Murów 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-12/08 
4  Data złożenia  2008-05-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  Bez rozpoznania - pismo z dnia 15.07.2008 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) r. 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1216 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk 
odpadów przez firmę STEGU" w Jełowej, 
ul. Dworcowa 8 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-63/08 
4  Data złożenia  2008-07-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STEGU Sp. z o.o. 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.08.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1217 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla STORA ENSO 
TIMBER Sp. z o.o. w Murowie, ul. 
Wolności 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-61/08 
4  Data złożenia  2008-06-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STORA ENSO TIMBER Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 
STORA ENSO TIMBER Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Matriały do zmiany pozwolenia 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania w 
dniu 23.09.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1218 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie przejść 
rurociągami tłocznymi kanalizacji 
sanitarnej pod dnem rzeki Boguszanki w 
km 7+100 w m. Zimnice Małe i 4+830 w 
m. Źlinice gm. Prószków 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-16/08 
4  Data złożenia   
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 04.08.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1219 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek na wycinkę drzew: 117 drzw i 
2,22 m2 krzewów przy boisku w Murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-36/08 
4  Data złożenia  2008-05-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1220 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolnia 
wodnoprawnego na przejścia kanalizacją 
sanitarną w m. Domecko gm. 
Komprachcice pod rzeką Prószkówką w 
km 20+910, Ochodzanką w km 0+080, 
Kanałem Ulgi rzeki Ochodzanki w km 
0+080, Prószkówką w km 19+800, rowem 
A w km 0+085, rowem B w km 0+420. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-17/08 
4  Data złożenia  2008-08-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 
Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 18.08.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1221 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek na wycinkę drzew: 9 drzew w 
Złotnikach, 5 drzew i 3m2 w Prószkowie, 1 
drzewa w Boguszycach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-33/08 
4  Data złożenia  2008-05-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  Wniosek pozostawiony bez rozpoznania. 
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1222 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek na wycinkę drzew: 8 drzew w 
Górze, 4 drzew i 20m2 krzewów w Lipnie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-32/08 
4  Data złożenia  2008-04-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  wniosek pozostawiony bez rozpoznania 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1223 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek na wycinkę drzew: 1 drzewa w 
Ligocie Turawskiej. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-30/08 
4  Data złożenia  2008-04-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmawiająca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1224 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na przejście kanalizacją 
sanitarną pod dnem rzeki Brynicy w km 
7+845 i rzeki Fiszerki w km 2+978 w m. 
Nowe Siołkowice gm. Popielów 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-18/08 



4  Data złożenia  2008-08-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Bez rozpoznania - pismo z dnia 26.08.2008 
r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1225 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek na wycinkę drzew: 3 drzew w 
Wawelnie, 63 drzew w Ochodze, 2 drzewa 
w Komprachcicach, 1 drzewa w 
Dziekaństwie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-29/08 
4  Data złożenia  2008-04-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Odpis ksiąg wieczystych, postanowienie 
sądu, mapa 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1226 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - pobór wód podziemnych ze studni 
na terenie podstacji trakcyjnej w 
Żerokowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-42/08 
4  Data złożenia  2008-10-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PKP Polskie Linie Kolejowe SA w 
Warszawie 



03-734 Warszawa 
ul. Targowa 74 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1227 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na transport 
odpadów dla A.D. Trans Szcześniok 
Adrian w Kosorowicach, ul. Opolska 70 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-85/08 
4  Data złożenia  2008-09-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 A.D. Trans Szcześniok Adrian 
46-050 Kosorowice 
ul. Opolska 70 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zezwolenia na transport 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.09.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1228 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 77 brzóz, 109 
osik, 32 dębów, 14 robinii. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-28/08 
4  Data złożenia  2008-04-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  naliczenie opłat za wycinkę 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1229 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 7 drzew w 
Dąbrowie 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-27/08 
4  Data złożenia  2008-05-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  decyzja zezwalająca i odmawiajaca 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1230 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 
3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-26/08 
4  Data złożenia  2008-04-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawienie wniosku bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1231 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Kurzniach 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-28/08 
4  Data złożenia  2008-03-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1232 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Starych Siołkowicach. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-24/08 
4  Data złożenia  2008-03-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1233 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Luboszycach. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-23/08 
4  Data złożenia  2008-03-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Protokół z wizji lokalnej i mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1234 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 6 drzew w 
Kurzniach. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-22/08 
4  Data złożenia  2008-03-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  decyzja zezwalająca i odmawiająca 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1235 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1650 m2 krzewów 
w Prószkowie, 800 m2 krzewów w 
Złotnikach, 3 drzew w Zimnicach 
Wielkich. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-21/08 
4  Data złożenia  2008-03-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1236 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Murowie. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-19/08 
4  Data złożenia  2008-03-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1237 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 drzew w 
Szczedrzyku. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-18/08 
4  Data złożenia  2008-03-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1238 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Osowcu. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-17/08 
4  Data złożenia  2008-03-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1239 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 12m2 krzewów w 
Ozimku. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-16/08 
4  Data złożenia  2008-03-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1240 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 jesionów w 
Niwkach. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-15/08 
4  Data złożenia  2008-03-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 
Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 



ul. Dworcowa 38 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  upoważnienie, mapa, wypis z rejestru 

gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1241 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa w 
Turawie. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-14/08 
4  Data złożenia  2008-03-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1242 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 4 drzew w 
Tułowicach, 10drzew w Goszczowicach. 

3  Znak sprawy   
4  Data złożenia  2008-02-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1243 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 12 drzew i 400m2 
krzewów w Lędzinach. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-12/08 
4  Data złożenia  2008-02-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  upoważnienie, mapa, wypis z rejestru 
gruntów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  wycofanie wniosku przez Gminę 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1244 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 18 drzew w 
Ozimku. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-11/08 
4  Data złożenia  2008-02-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  1245 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 drzew w 
Tułowicach. 

3  Znak sprawy  OS.BCh.6131-10/08 
4  Data złożenia  2008-02-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1246 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 robini w 
Komprachcicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-9/08 
4  Data złożenia  2008-02-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Postanowienie sądu, mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1247 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 4 robini w 
Chrząstowicach.. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-8/08 
4  Data złożenia  2008-01-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1248 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 robinii, 8 bzów i 
18 m2 śnieguliczki w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-7/08 
4  Data złożenia  2008-02-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1249 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 morwy, 2 wierzb 
i 3 robinii w Tułowicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-6/08 
4  Data złożenia  2008-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1250 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 16 topoli w 
Kotorzu Małym. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-5/08 
4  Data złożenia  2008-01-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1251 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 lipy i 1 wierzby 
w Dańcu. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-3/08 
4  Data złożenia  2008-01-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1252 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 lipy w Starych 
Budkowicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-2/08 



4  Data złożenia  2008-01-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1253 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 30 olch, 8 wierzb, 
4 brzóz. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-1/08 
4  Data złożenia  2008-01-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1254 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 sosen w Starych 
Budkowicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-119/07 
4  Data złożenia  2007-12-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1255 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 świerków i 2m2 
lilaka w Niemodlinie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-118/07 
4  Data złożenia  2007-12-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1256 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 topoli osiki, 1 
jałowca, 1 jodły, 1 świerka, 5 topoli. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-117/07 
4  Data złożenia  2007-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MERCOR SA w Gdańsku Z-d Produkcyjny 
w Dobrzeniu Wielkim 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 113 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1257 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 robini w 
Komprachcicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-116/07 
4  Data złożenia  2007-11-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1258 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 brzóz w 
Dobrzeniu Wielkim. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-115/07 
4  Data złożenia  2007-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  grunty Skarbu Państwa- nie wydano 
decyzji 

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1259 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 4 topoli w 
Zimnicach Wielkich 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-114/07 
4  Data złożenia  2007-11-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Gmina Prószków 



siedziba, adres, REGON) 46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1260 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 3 robinii w 
Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-113/07 
4  Data złożenia  2007-11-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1261 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 wiązu w Starych 
Budkowicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-112/07 
4  Data złożenia  2007-11-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1262 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 modrzewi w 
Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-111/07 
4  Data złożenia  2007-11-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1263 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 3 lip w 
Biestrzynniku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-118/07 
4  Data złożenia  2007-11-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1264 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 3 sosen w 



Turawie. 
3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-109/07 
4  Data złożenia  2007-10-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1265 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 5 klonów, 1 
brzozy na stadionie w Tułowicach . 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-108/07 
4  Data złożenia  2007-11-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1266 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 5 dębówna drodze 
w Turawie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-107/07 
4  Data złożenia  2007-10-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1267 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 5 jesionów, 1 lipy 
i 5 klonów na boisku w Ligocie 
Turawskiej. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-106/07 
4  Data złożenia  2007-10-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1268 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 topól w rowie w 
Dobrzeniu i 9 lip w drodze w Chróścicach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-104/07 
4  Data złożenia  2007-10-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1269 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę:  1 lipy na osiedlu 
w Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-103/07 
4  Data złożenia  2007-10-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1270 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 3 jesionów przy 
kościele w Karczowie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-102/07 
4  Data złożenia  2007-09-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1271 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 lipy  na osiedlu 
w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-101/07 
4  Data złożenia  2007-09-26 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  decyzja o przesadzeniu drzewa 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1272 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 7 lip przy szkole 
w Szczedrzyku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-100/07 
4  Data złożenia  2007-09-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1273 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 klonu i 2 robinii 
na osiedlu w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-99/07 
4  Data złożenia  2007-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1274 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza zakładu 
"STOL-TRAK" w Polskiej Nowej Wsi 
ul.Lipowej 36 

3  Znak sprawy  OŚ.7644/31/08 
4  Data złożenia  2008-10-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STOL-TRAK Karol, Maria, Gerhard 
Przywara Sp.J. 
46-070 Polska Nowa Wieś 
ul. Lipowa 36 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1275 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 klonu przy 
świetlicy w Masowie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-107/07 
4  Data złożenia  2007-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1276 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 wierzby na 
osiedlu w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-96/07 
4  Data złożenia  2007-09-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Opolska 
Spółdz.Mieszk."Przyszłość",Adm.Osiedla 
Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Dłuskiego 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1277 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 7 jarzębów, 1 
świerka, 1 klonu, 1 czeremchy w zespole 
szkół w Chróścinie. 

3  Znak sprawy   
4  Data złożenia  2007-09-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dąbrowa 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Ks.J.Sztonyka 56 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1278 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 wierzb przy 
zbiorniku w Turawie 



3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-94/07 
4  Data złożenia  2007-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1279 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 robinii przy 
rowie w Jełowej. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-93/07 
4  Data złożenia  2007-09-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1280 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 5 olch przy drodze 
w Grodźcu, 1 olszy przy drodze w 
Antoniowie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-92/07 
4  Data złożenia  2007-08-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1281 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 brzozy i 7 olsz 
przy rowie w Jełowej. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-91/07 
4  Data złożenia  2007-08-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1282 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 17 jarzębów przy 
szkole w Dębiu. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-90/07 
4  Data złożenia  2007-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1283 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie koncesji na 
wydobywnie ze złoża kruszywa 
naturalnego "Kosorowice II" udzielonej 
decyzją Starosty Opolskiego 
OŚ.MDz.UKK.754-1/08 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754-11/08 
4  Data złożenia  2008-07-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o przeniesienie 
koncesji 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1284 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o udzielenie koncesji na 
wydobywanie ze złoża "Kosorowice II' 
przez Zakład Eksploatacji Kruszywa 
Naturalnego Paweł Grabowski 
 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.UKK.754-1/08 
4  Data złożenia  2008-01-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o udzielenie koncesji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1285 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 świerków i 7 
topól oraz 4 topól na boisku w Turawie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-89/07 
4  Data złożenia  2007-08-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1286 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 7 topoli  na boisku 
w Nowej Kuźni, 2 robinie przy drodze w 
Winowie, 4 topole przy drodze w 
Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-88/07 
4  Data złożenia  2007-08-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1287 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 sumaków, 1 
wierzby, ligustru na pow. 18m2 przy 
zatoczce autobusowej w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-87/07 



4  Data złożenia  2007-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  Wycofanie wniosku. 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1288 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 świerka przy 
przedszkolu w Polskiej Nowej Wsi. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-86/07 
4  Data złożenia  2007-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Postanowienie sądu, mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1289 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 sosny w 
Turawie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-84/07 
4  Data złożenia   
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1290 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie koncesji na 
wydobywanie ze złoża Kępa - 2, gm. 
Łubniany 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.754-4/08 
4  Data złożenia  2008-03-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie koncesji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmawiająca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1291 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 drzewa z 
gatunku tuja na cmentarzu w Zagwixdziu 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-82/07 
4  Data złożenia  2007-07-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  wniosek pozostawiony bez rozpoznania 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1292 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 8 lip przy szkole 
w Tarnowie Op. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-81/07 
4  Data złożenia  2007-07-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1293 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwoleniea w zakresie 
zbierania, transportu i odzysku odpadów 
przez Zakład 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-68/08 
4  Data złożenia  2008-07-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 umorzenie postepowania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1294 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 



działalności w zakresie zbierania odpadów 
innnych niż niebezpieczne w Grodźcu ul. 
Tartaczna  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/80/08 
4  Data złożenia  2008-09-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 F.H. ELSTAR Export - Import Stanisłw 
Koryciak 
42-610 Miasteczko Śląskie 
ul. Norwida 136 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawienie sprawy bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1295 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznanie złoża w m. 
Kępa 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/17/08 
4  Data złożenia  2007-12-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie konesji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1296 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 lipy przy 
ogrodach działkowych w Turawie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-80/07 
4  Data złożenia  2007-07-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 



ul. Opolska 39c 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1297 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 3 robinii przy 
boisku w Kepie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-79/07 
4  Data złożenia  2007-07-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1298 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 6 robinii i 1 
brzozy przy kanale w Osowcu 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-78/07 
4  Data złożenia  2007-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1299 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 sosny, 1 lipy, 1 
dęba w Kotorzu Małym. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-77/07 
4  Data złożenia  2007-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1300 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 głogu w Ligocie 
Turawskiej. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-76/07 
4  Data złożenia  2007-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1301 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 



deszczowych z terenu zakładu KREON w 
Krasiejowie.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-43/08 
4  Data złożenia  2008-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KREON Reklama Świetlna Sp. z o.o. 
46-040 Krasiejów 
ul. Szkolna 5b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1302 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z terenu obiektu handlowo- 
usługowego w Niemodlinie przy ul. 
Opolskiej   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-44/08 
4  Data złożenia  2008-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FRAPO-DYSTRYBUCJA Sieć sklepów 
POLOmarket 
62-510 Konin 
ul. Hurtowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1303 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z drogi woj. 423 w 



Przyworach   
3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-45/08 
4  Data złożenia  2008-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1304 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 lipy w Dębiu. 
3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-75/07 
4  Data złożenia  2007-07-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1305 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 brzozy w 
Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-74/07 
4  Data złożenia  2007-07-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1306 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 jesiona w 
Łubnianach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-73/07 
4  Data złożenia  2007-07-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1307 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 9 jesionów, 4 lip i 
1 olszy w Lędzinach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-72/07 
4  Data złożenia  2007-08-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1308 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 brzóz, 2 
jarzębów, 1 modrzewia przy ośrodku 
zdrowia w Tułowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-71/07 
4  Data złożenia  2007-06-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice 
ul. Szkolna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1309 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę:15 robinii, 5 lip, 6 
wierzb, 9 olch, 3 kasztanowców, 3 brzóz, 1 
czeremchy,1 sosny przy kanale w Osowcu. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-68/07 
4  Data złożenia  2007-06-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1310 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 topoli w 
Bierdzanach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-67/07 
4  Data złożenia  2007-06-12 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1311 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 graba w 
Murowie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-66/07 
4  Data złożenia  2007-06-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1312 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 graba koło 
szkoły w Ozimku. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-64/07 
4  Data złożenia  2007-06-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer  decyzja 



wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1313 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 10 modrzewi w 
Niwkach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-63/07 
4  Data złożenia  2007-05-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1314 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 robinii w Dańcu. 
3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-62/07 
4  Data złożenia  2007-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Chrząstowice 
46-053 Chrząstowice 
ul. Dworcowa 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1315 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 dębów w 
Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-61/07 
4  Data złożenia  2007-05-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Wycofano wniosek 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1316 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 7 świerków w 
Ozimku 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-58/07 
4  Data złożenia  2007-05-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1317 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 17 jarzębów, 177 
robinii, 2 sumakó, 6 lip,1 dębu,2 świerków, 
1 morwy, 2 klonówkrzewów z gatunku 
śnieguliczka,jaśminowiec, ligustr, bez 
czarny, żywotnik przy szkole w 
Karłowicach oraz z opłatami 3 dębó, 2 lip i 
9 robinii w Popielowie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-57/07 
4  Data złożenia  2007-04-24 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 Gmina Popielów 
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1318 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 klonu, 3 wierzb, 
4 jesionów, 1 dębu, 2 czeremch przy szkole 
w Antoniowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-56/07 
4  Data złożenia  2007-05-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1319 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 4 lip przy szkole 
w Luboszycach. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-55/07 
4  Data złożenia  2007-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Łubniany 
46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1320 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę:10 topoli, 5 dębów, 
1 żywotnika, 3 brzozy, 1 robinii przy 
przedszkolu w Dylakach,  

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-54/07 
4  Data złożenia  2007-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wypis z rejestru gruntów. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1321 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 1 lipy w Dębskiej 
Kuźni. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-53/07 
4  Data złożenia  2007-05-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mapa, wypis z rejestru gruntów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1322 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę: 2 wierzb,6 olch, 
krzewów z gatunku leszczyna przy stawie 
w Turawie. 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-52/07 
4  Data złożenia  2007-04-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ludowy Klub Wędkarski Turawa 
46-045 Turawa 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1323 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu gosp. 
odpadami wywtarzanymi przez Ind. 
Praktyke Lekarska Zinaida Andruszkiewicz 
w Dabrowie, ul. Ciepielowicka 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-97/08 
4  Data złożenia  2008-10-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 INDYWIDUAKNA PRAKTYKA 
LEKARSKA Zinaida Andruszkiewicz 
49-120 Dąbrowa 
ul. Ciepielowicka 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postępowanie z dn. 
30.10.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1324 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 



ZPUH Rzeeźnictwo-Wedliniarstwo 
R>K>Mroczek w Tarnowie Opolskim, ul. 
Nakielska 4A 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-86/08 
4  Data złożenia  2008-09-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład PUH Ryszard i Kazimiera Mroczek 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nakielska 4A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca postepowanie z dnia 
08.10.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1325 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Uchylenie decyzji i zatwierdzenie nowego 
programu gospodarki odpadami 
wytwarzanymi przez SEPARATOR 
SERVICE Sp. z o.o.  

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-84/08 
4  Data złożenia  2008-09-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SEPARATOR SERVICE Sp.z o.o. 
05-500 Piaseczno k. Warszawy 
ul. GEn. Okulickiego 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 27.10.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1326 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z drogi woj. 429 odcinek 
Prószków - Zimnice Małe oraz wykonanie 
urządzeń wodnych 



3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-46/08 
4  Data złożenia  2008-11-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1327 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na odzysk i transport 
odpadów dla Reprodukcyjnej Fermy Lisów 
polarnych Kokot Piotr w Czarnowąsach, ul. 
Dolna 2 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-88/08 
4  Data złożenia  2008-09-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Reprodukcyjna Ferma Lisów Polarnych 
Kokot Piotr 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Dolna 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna nr OS.MDz.7647-88/08 
z dnia 12.11.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1328 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie koncesji Starosty 
Opolskiego OŚ.UKK.7510-1/06 na 
wydobywanie ze złoża Przywory obszar 
górniczy Przywory -3  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754-16/08 
4  Data złożenia  2008-09-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Grabowska Grażyna 



siedziba, adres, REGON)  Opole 
ul.   
Grabowski Jacek 
 Opole 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1329 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku odpadów w 
WOBURG w Chróścicach ul. Cebuli 14 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/75/08 
4  Data złożenia  2008-08-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 WOBURG Piotr Wochnik 
46-080 Chróścice 
ul. Cebuli 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1330 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów innych niż niebezpieczne przez 
FHU MBM TRANS z Raszowej 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/69/08 
4  Data złożenia  2008-07-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MBM TRANS Marek Mientus 
 Raszowa 
ul. Mickiewicza 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 



na  transport odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1331 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zgodę na zamknięcie 
składowiska odpadów komunalnych w 
Rogach 

3  Znak sprawy  OŚ.MP.UKK.7647/24/08 
4  Data złożenia  2008-02-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zamknięcie 
składowiska 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1332 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów innych niż 
niebezpieczne przez Firmę Transport 
Ciężarowy z Czarnowąs 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/79/08 
4  Data złożenia  2008-08-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Transport Ciężarowy Barbara Urban 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Piaskowa 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1333 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z drogi gminnej - ul. Gąołąba 
- wylotem  W 10 do rz. Brzezinki w m. 
Schodnia 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-47/08 
4  Data złożenia  2008-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1334 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z drogi gminnej - ul. Gąołąba 
- wylotem  W 10 A  -do rz. Brzezinki w m. 
Schodnia 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-48/08 
4  Data złożenia  2008-11-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1335 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z dróg w Krasiejowie (ul. 
Sporacka)  - wylotem  W 11  -do rowu   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-49/08 
4  Data złożenia  2008-11-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja umarzająca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1336 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z dróg w Szczedrzyku - 
wylotem  W 12  -do rowu melior.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-50/08 
4  Data złożenia  2008-11-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1337 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z dróg gminnych (Wolności, 
Brzegowej, Ogrodowej) w Dobrzeniu 
małym - do Kanału borkowskiego i do 
ziemi  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-51/08 
4  Data złożenia  2008-11-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1338 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z dróg gminnych 
(Wschodniej, Zielonej) w Dobrzeniu 
małym - do rowu R-A 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-52/08 
4  Data złożenia  2008-11-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1339 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z terenu zakładu STEGU w 
Jełowej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223- 53/08 
4  Data złożenia  2008-11-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STEGU Sp. z o.o. 
46-025 Jełowa 
ul. Dworcowa 8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1340 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów przez STORA ENSO TIMBER 
Sp. z o.o. w Murowie, ul. Wolności 4 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-94/08 
4  Data złożenia  2008-10-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STORA ENSO TIMBER Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla Zakładu Wylęgu 
Drobiu w Niemodlinie - Gościejowicach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 wniosek pozostawiono bez rozpoznania w 
dniu 25.11.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1342 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza dla FERMSTAL WKS 
Sp.z o.o. w Niemodlinie ul.Opolska 39 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/32/08 
4  Data złożenia  2008-10-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FERMSTAL Sp.z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dolkumentacja 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1343 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza w BAZALTEX 
zakładzie Nr 5 w prószkowie k/Opola  
ul.Parkowa 9 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644-35/08 
4  Data złożenia  2008-11-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawienie bez rozpoznanai 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1344 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie praw i obowiazków z decyzji 
na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza OŚ.KAH-7644/11/02 z dnia 
07.06.2002r. wydanej dla EKOMODERN 
Sp. z o.o. w Ozimku ul.Kolejowa na Hutę 
Małapanew Sp. z o.o.  

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/37/08 
4  Data złożenia  2008-11-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOMODERN  Sp. z o.o. 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja-pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1345 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza z instalacji 
zlokalizowanych na terenie 
Przedsiebiorstwa LABTAR Sp.z o.o. w 
Tarnowie Opolskim ul.Św. Jacka 12 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/38/08 
4  Data złożenia  2008-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Św. Jacka 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja-pozwolenie 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1346 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 



z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych 
dla potrzeb  Parku Handlowego Turawa w 
Zawadzie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-54/08 
4  Data złożenia  2008-11-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bonita Investments Sp. z o.o. z/s w 
Warszawie 
00-803 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 56 C 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1347 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych 
dla potrzeb  przebudowy drogi krajowej nr 
45 odcinek Dąbrówka- Boguszyce, gm. 
Prószków,  Krapkowice 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-55/08 
4  Data złożenia  2008-11-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1348 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 



z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych z terenu Niemodlina 
istniejącym  wylotem  W 2 do rowu R-B-12 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-56/08 
4  Data złożenia  2008-12-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1349 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych, istniejącym wylotem,  z 
drogi powiatowej - ul. Opolskiej w 
Kosorowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-64/08 
4  Data złożenia  2008-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1350 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych, istniejącym wylotem,  z 



drogi powiatowej - ul. Opolskiej w 
Luboszycach   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-66/08 
4  Data złożenia  2008-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1351 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych, istniejącym wylotem,  z 
drogi powiatowej - ul. Sztonyka, 
Zamkowaj w Dąbrowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-65/08 
4  Data złożenia  2008-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1352 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych, istniejącym wylotem,  z dróg 
gminnych i powiatowych  w Szczedrzyku - 



W12   
3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-62/08 
4  Data złożenia  2008-12-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1353 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku odpadów , zbieranie i 
transport odpadów przez ZGKiM Prószków 
Sp. z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/81/08 
4  Data złożenia  2008-09-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Op[olski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1354 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
zbiórki odpadów innych niz niebezpieczne 
przez WOBURG Piotr Wochnik w 
Chróścicach ul. Cebuli 14 
 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/106/08 
4  Data złożenia  2008-11-18 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 WOBURG Piotr Wochnik 
46-080 Chróścice 
ul. Cebuli 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosko wydanie zezwolenia 
na zbiórkę odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1355 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw i 
obowiązków wynikających z decyzji 
Starosty Opolskiego OŚ.DLP.7647-
54/55/02 z dn. 16.01.2003r. z 
EKOMODERN Sp. z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/109/08 
4  Data złożenia  2008-11-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta "MAŁAPANEW" SA w Ozimku 
46-040 Ozimek 
ul. Kolejowa 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Decyzja OŚ.DLP.7647-54/55/02 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1356 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmiane decyzji Starosty 
Opolskiego OŚ.DLP.7647-55/04 w sprawie 
zamknięcia składowiska w Starych 
Budkowicach 

3  Znak sprawy  OŚ.MP.UKK.7647/51/08 
4  Data złożenia  2008-04-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  sprawozdania z badań 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1357 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji Starosty 
Opolskiego OŚ>DLP.7647-16/07 na 
zbiórkę i transport odpadów  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-96/08 
4  Data złożenia  2008-10-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Komprachcicach 
46-070 Komprachcice 
ul. Rolnicza 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1358 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie powiatu przez EKOBUT Z 
Raciborza 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/78/08 
4  Data złożenia  2008-08-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKOBUT Sebastian Butyński 
47-400 Racibórz 
ul. Skłodowskiej-Curie 59 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1359 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów dla przeds. MACIEJ LITWIN w 
Niemodlinie, ul. Oś. Piastów 12/9 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-113/08 
4  Data złożenia  2008-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 MACIEJ LITWIN Maciej Sławomir Litwin 
49-100 Niemodlin 
ul. Oś. Piastów 12/9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.12.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1360 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami wytwarzanymi mprzez ELMA 
Energia w Olsztynie, ul. Wioslarska 18, na 
terenie gminy Ozimek 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-95/08 
4  Data złożenia  2008-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELMA Energia 
10-192 Olsztyn 
ul. Wioslarska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.12.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1361 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 
FERMSTAL WKS Sp. z o.o. w 
NIemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/100/08 
4  Data złożenia  2008-10-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FERMSTAL WKS Sp.z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1362 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych z 
uwzglednieniem innych niz niebezpieczne 
dla MARCO TUNING Sp. j. w Osinach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/73/08 
4  Data złożenia  2008-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Marco Tuning - Marek Konik , Wacław 
Konik , Mirosław Konik 
46-070 Osiny 
ul. Opolska 1 A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Gospodarka odpadami w Marco Tuning w 
Osinach 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1363 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów oraz zbieranie i 
transport odpadów POWIS w Brzeziu 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/76/08 
4  Data złożenia  2008-08-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 POWIS Zakład Robót Ziemnych 
46-021 Brzezie k. Opola 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Gospodarka odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzxja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1364 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbiórki transportu odpadów przez K&K 
PARTNERS M.B. Karczyńska ul. 
Prószkowska 11 Domecko 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/91/08 
4  Data złożenia  2008-10-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 K&K PARTNERS s.c. M. B. Karczyńscy 
46-070 Domecko 
ul. Prószkowska 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosko zezwolenie 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1365 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  przeniesienie praw i obowiązków decyzji 
zatwierdzajacej program gosp. odpadami z 
firmy OPOLBET Sp. z o.o. w Przyworach 
na Grupa CB Polska So. z o.o. z/s w 
Toruniu 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-112/08 
4  Data złożenia  2008-12-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OPOLBET Sp. z o.o. 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 16A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wnioseo przeniesienie praw i obowiązków 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo z dnia 19.12.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1366 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów przez Drukarnię IPAK w 
Chmielowicach, ul. Cmentarna 6 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-107/08 
4  Data złożenia  2008-11-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 IPAK Drukarnia Dariusz Niklas 
46-070 Chmielowice 
ul. Cmentarna 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja zmieniajaca z dnia 19.12.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1367 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów - MACIEJ LITWIN Maciej 
Sławomir Litwin w Niemodlinie, Oś. 
Piastów 12/9 



3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-113/08 
4  Data złożenia  2008-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.12.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1368 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu gosp. 
odpadami wytwarzanymi przez ELMA 
Energia w Olsztynie, ul. Wioslarska 18, na 
terenie Gminy Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-95/08 
4  Data złożenia  2008-10-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ELMA Energia 
10-192 Olsztyn 
ul. Wioślarska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 16.12.2008r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1369 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw i 
obnowiazków z dec. zatwierdzającej 
program gospod. odpadami z OPOLBET w 
Przyworach na Grupe CB Polska w 
Toruniu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.764 
4  Data złożenia  2008-12-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pismo odmawiające 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1370 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych, i wykonanie urzadzeń 
wodnych w związku z przebudowa drogi 
wojewódzkiej 423 w Przyworach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-1/09 
4  Data złożenia  2009-01-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1371 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia dróg miasta Nimodlina 
istniejącymi wylotami do Ścinawy 
Niemodlińskiiej - wyloty W13a, W13b. 
W13c 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-2/09 
4  Data złożenia  2009-01-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1372 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie ścieków 
deszczowych, i wykonanie urzadzeń 
wodnych w związku z przebudową drogi 
wojewódzkiej 429  odcinek Prószków - 
Zimnice Małe 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-3/09 
4  Data złożenia  2009-01-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole 
ul. Oleska 127 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1373 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę decyzji Starosty 
opolskiego OŚ.UKK.7647-81/08 z dnia 
17.11.2008r. w zakresie zbierania i 
transportu odpadów dla ZGKiM Sp. z o.o. 
w Prószkowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/111/08 
4  Data złożenia  2008-12-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prószkowie 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Daszyńskiego 13a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1374 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
poodziemnych dla potrzeb komunalnego 
ujęcia wody w Czarnowąsach oraz na 
odprowadzanie popłuczyn z SUW do rz. 
Swornicy 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-4/09 
4  Data złożenia  2009-01-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1375 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gaów i pyłów do powietrza 
dla instalacji do produkcji galanterii 
ogrodowej w zakładzie w Dębskiej Kuźni 
ul.Wiejska 4 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/39/08 
4  Data złożenia  2008-12-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Produkcyjno-Usługowy "ERA" S.C. 
Roman Mika, Anna Mika 
46-053 Dębska Kuźnia 
ul. Wiejska 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1376 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla Zakładu Nr 5 w Prószkowie przy 
ul.Parkowej 9 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644-41/08 
4  Data złożenia  2008-12-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1377 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę pozwolenia na 
uczestnictwo we wspólnotowym systemie 
handlu uprwnieniami do emisji dwutlenku 
węgla CO2 OŚ.KAH7644/3/05 z dnia 
28.02.2006r., polegajacej na przyznaniu 
dodatkowych jednostek 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/40/08 
4  Data złożenia  2008-12-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Huta Szkła "Jedlice"SA w Jedlicach 
k/Ozimka 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1378 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o przeniesienie praw i 
obowiązków z OPOLBET Sp. z o.o. z 
siedzibą w Przyworach na GRUPĘ CB 
POLSKA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul.Polna 
121 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/43/08 
4  Data złożenia  2008-12-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 GRUPA CB POLSKA Sp. z o.o. 
87-100 Toruń 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1379 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana zezwolenia OŚ.KAH-7644/19/05 z 
dnia 06.03.2006r. ze zmianą w decyzji 
OŚ.KAH-7644/19/05 z dnia 28.06.2006r. 
udzielajaca zezwolenia na uczestnictwo we 
wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji CO2 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów 
k/Ozimak ul.Powstańców Śl. 54 (zmiana 
sposobu monitorowania) 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/44/08 
4  Data złożenia  2008-12-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zmiana zezwolenia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1380 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o koncesje na wydobywanie ze 
złoża "Kępa2 " 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/10/08 
4  Data złożenia  2008-07-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wnioskuo wydanie koncesji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1381 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie koncesji na 
rozpoznanie złoża Kosorowice III 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/17/08 
4  Data złożenia  2008-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt prac geologicznych 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1382 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Przyjęcie informacji o wytwarzanych 
odpadach przez Zakład Produkcyjno-
Usługowy "ERA" s.c.,Roman Mika, Anna 
Mika, ul.Wiejska 4, 46-053 Dębska Kuźnia 

3  Znak sprawy  OŚ.TM-7647/110/08 
4  Data złożenia  2008-12-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Produkcyjno-Usługowy "ERA" s.c. 
46-053 Dębska Kuźnia 
ul. Wiejska 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  informacja o wytworzonych odpadach 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania pismem z dnia 15.12.2008 
r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  bez rozpoznania 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1383 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek-decyzja zatwierdzająca program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
firmy UNI-TUR s.c., ul. Górna 20 b, 46-
070 Komprachcice 

3  Znak sprawy  OŚ.TM-7647/02/09 
4  Data złożenia  2009-01-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 UNI-TUR s.c. 
46-070 Komprachcice 
ul. Górna 20 b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "-1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 29.04.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 



programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1384 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - odprowadzanie istniejącym 
wylotem ścieków deszczowych z drogi 
powiatowej - ul. Ozimskiej w Raszowej 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-67/08 
4  Data złożenia  2008-12-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1385 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - na odprowadzanie ścieków 
deszczowych istniejącym wylotem W1 do 
rowu mel. R-C-17 w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-68/08 
4  Data złożenia  2008-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1386 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 



wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - na pobór wody dla potrzeb ujęcia 
komunalnego w Graczach oraz na 
odprowadzanie popłuczyn ze SUW 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-5/09 
4  Data złożenia  2009-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Niemodlinie 
49-100 Niemodlin 
ul. Wojska Polskiego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1387 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów przez STORA 
ENSO TIMBER Sp. z o.o. w Murowie, ul. 
Wolności 4 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-04/09 
4  Data złożenia  2009-01-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 STORA ENSO TIMBER Sp. z o.o. 
46-030 Murów 
ul. Wolności 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Mateiały do decyzji na wytwarzanie 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 26.01.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1388 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 



Centrum Opieki Paliatywnej Caritas 
Diecezji Opolskiej w Starych Siołkowicach 
ul. Piastowska 26 

3  Znak sprawy  OS.UKK.7647/105/08 
4  Data złożenia  2008-11-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Caritas Diecezji Opolskiej 
45-010 Opole 
ul. Szpitalana 5a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1389 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami dla ZGKiM w 
Tułowicach, ul. Kościuszki 13 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-6/09 
4  Data złożenia  2009-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany decycji 
zatwierdzajacej program godpodarki 
odpadami 

7  Nazwa organu - adresata wniosku   
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1390 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 
transport odpadów dla przedsiębiorstwa 



TRANSMOCH Krzysztof Moch w 
Kadłubie Turawskim, ul. Opolska 10 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-03/09 
4  Data złożenia  2009-01-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TRANSMOCH Krzysztof Moch 
46-046 Ligota Turawska 
ul. Opolska 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1391 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę decyzji na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania odpadów 
żużli o kodzie 10 01 01 dla EPO Sp. z o.o. 
w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.76947-05/09 
4  Data złożenia  2009-01-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany zezwolenia na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmowna, ostateczna z dniem 
24.02.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1392 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek - decyzja zatwierdzająca program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
Zakładu Produkcyjno-Handlowo-
Usługowego "LEO", Dagmar Malkusz, ul. 
Krapkowicka 89,47-320 Gogolin 



3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-10/09 
4  Data złożenia  2009-01-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZPHU "LEO" Dagmar Malkusz 
47-320 Gogolin Śląski 
ul. Krapkowicka 89 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1393 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie i odzysk 
odpadów przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rolnicza 
6, 46-070 Komprachcice 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-16/07 
4  Data złożenia  2007-03-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Komprachcicach 
46-070 Komprachcice 
ul. Rolnicza 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie i transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 25.05.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1394 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzajacej 
program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi dla PHU "KARTEL" 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-35/07 
4  Data złożenia  2007-05-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  PH-U KARTEL Jan i Zofia Biedrzyccy 



siedziba, adres, REGON) 46-040 Krasiejów 
ul. Brzeziny 22a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1395 

2  Zakres przedmiotowy wniosku   Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk 
odpadów przez ZGKiM w Tułowicach, ul. 
Kościuszki 13, 49-130 Tułowice 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-49/09 
4  Data złożenia  2007-06-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach 
49-130 Tułowice 
ul. Kościuszki 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie odzysku  
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja-umorzenie wniosku, ostateczna z 
dnia 02.08.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1396 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi przewidzianymi do 
wytworzenia przez ATLAS COPCO Sp. z 
o.o., siedziba główna: Al. Krakowska 61A 
w Sękocinie, 05-090 Raszyn 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-53/07 
4  Data złożenia  2007-07-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ATLAS COPCO Sp. z o.o. w Sękocinie 
Nowym 



05-090 Raszyn 
ul. Al. Krakowska 61 A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja ostateczna z dniem 14.11.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1397 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek - decyzja zatwierdzająca program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
"TAP" S.C., Piotr i Tadeusz Kozub, Zakład 
Budowlano-Remontowy, ul. Okrzei 19, 46-
100 Namysłów 

3  Znak sprawy   
4  Data złożenia  2007-03-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "TAP" Piotr i Tadeusz Kozub Zakład 
Budowlano-Remontowy 
46-100 Namysłów 
ul. Okrzei 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami "- 1 egz. 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1398 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zgodę na zamknięcie 
składowiska odpadów komunalnych w 
Bierdzanach oraz uzgodnienie warunków 
jego rekultyewacji. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-83/06 
4  Data złożenia  2006-06-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze 
"Wro-Tech" 
54-404 Wrocław 
ul. Australijska 64b 



6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zamknięcie 
składowiska 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1399 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie 
zbierania odpadów innych niż 
niebezpieczne przez firmę OSTRA Sp. z 
o.o., ul. Opolska 18, 31-323 Kraków 

3  Znak sprawy   
4  Data złożenia  2007-06-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OSTRA Sp. z o.o. 
31-323 Kraków 
ul. Opolska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja ostateczna z dniem 22.08.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1400 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę 3 lip w 
Boguszycach i 2 topoli w Przysieczy 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-51/07 
4  Data złożenia  2007-05-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1401 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę 1 jedlicy w 
murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-50/07 
4  Data złożenia  2007-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1402 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Zezwolenie na wycinkę 1 wierzby i 4 olch 
w bukowo 
 

3  Znak sprawy  OŚ.BCh.6131-49/07 
4  Data złożenia  2007-04-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Murów 
46-030 Murów 
ul. Dworcowa 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1403 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia terenu zakładu Vitroterm-
Murów SA w Murowie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-6/09 
4  Data złożenia  2009-02-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1404 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek - decyzja zatwierdzająca program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi i 
zezwalająca na zbiórkę odpadów dla 
"MAKER-TEL" Jerzy Minkiewicz ul. 
Kolejowa 3A/6 45-339 Opole, na terenie 
stacji paliw w Nakle przy ul. Strzeleckiej 
22 (była ROlnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna) 

3  Znak sprawy  OŚ.PLP.7674.DLP-119/06 
4  Data złożenia  2006-10-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "MAKER-TEL" Jerzy Minkiewicz 
45-001 Opole 
ul. Kolejowa 3A/6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami z 
uwzględnieniem zbierania" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 02.01.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1405 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
Zakładu Blacharsko-Lakierniczego w 
Ozimku przy ul. Powstańców Śląskich 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-121 
4  Data złożenia  2006-11-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Molędowski Wiesław Blacharstwo i 
lakiernictwo samochodowe 
46-040 Schodnia 
ul. Powstanców Śl. 9a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 20.04.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1406 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia terenu Zakładu Ceramiki 
Budowlanej Wienerberger w Niemodlinie 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-7/09 
4  Data złożenia  2009-02-13 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o. 
04-175 Warszawa 
ul. Ostrobramska 79 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano wg.komp.do Marszałka 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1407 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę za zgodą stron 
ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego 
OŚ.DLP.7647-39/06 z dnia 31.07.2003 r. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-128/06 
4  Data złożenia  2006-11-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Samodzielny Publiczny Zespoł Szpitali 
Pulmonoligiczno - Reumatologicznych  z/s 
w KUP 
46-082 Kup 
ul. Karola Miarki 6 
(REGON: 530938517) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 25.01.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1408 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 
transport odpadów innych niż 
niebezpieczne dla przedsiębiorstwa "THS 
MAGRA" Grażyna Pytel z Ozimka-
Krasiejów, ul. Piaskowa 4 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-129/06 
4  Data złożenia  2006-11-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 "THS MAGRA" Grażyna Pytel 
46-040 Ozimek-Krasiejów 
ul. Piaskowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 29.12.2006 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1409 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji 



zatwierdzającej program gospodarki 
Odpadami w niebezpiecznymi dla zakładu 
VITROTERM-MURÓW S.A. 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/117/09 
4  Data złożenia  2008-12-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1410 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów w VITROTERM - 
MURÓW S.A. 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/102/08 
4  Data złożenia  2008-11-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Vitroterm- Murów SA w Murowie 
46-030 Murów 
ul. Wolności 33 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat sposobu postępowania z odpadami 
dla Przedsiębiorstwa Vitroterm - Murów 
S.A. w Murowie 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1411 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 
transport odpadów innych niż 
niebezpieczne dla firmy EKO-TRANS Jan 
Kurowski, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 



3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-132/06 
4  Data złożenia  2006-12-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-TRANS Jan Kurowski 
46-082 Kup 
ul. Brynicka 16 B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiły do zezwolenia na transport 
odpaów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja ostateczna z dniem 02.02.2007 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1412 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wraz z zezwoleniem na transport odpadów 
innych niż niebezpieczne na terytorium 
Rzeczypospoliotej Polskiej dla P. W. Poli-
technik Marek Kozioł, Dariusz Sawicki w 
Brzeziu k. Opola 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-144/06 
4  Data złożenia  2006-12-29 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Poli-technik Przedsiebiorstwo 
Wielobranżowe Kozioł, Sawicki 
46-081 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami z 
uwzględnieniem transportu" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1413 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 
transport odpadów innych niż 
niebezpieczne dla PGKiM w Antoniowie, 



na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-78/07 
4  Data złożenia  2007-09-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Antoniów k. 
Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Powstańców Śląskich 54 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1414 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na zbieranie 
odpadów przez EUROSCRAP Sp. z o.o. w 
Opolu przy ul. Rybackiej 11 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-80/07 
4  Data złożenia  2007-10-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EUROSCRAP Sp. z o.o. 
45-003 Opole 
ul. Rybacka 11 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1415 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na wytwarzanie i 
odzysk odpadów przez BEHATEX-PLUS 
S.c. w Częstohowie 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-127/06/07 
4  Data złożenia  2006-11-24 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 BEHATEX-PLUS 
42-200 Częstochowa 
ul. Wolności 50B 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie i odzysk 
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1416 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania odpadów popiołów z węgla o 
kodzie 10 01 02 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-88/07 
4  Data złożenia  2007-11-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 12.12.207 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1417 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę za zgodą stron 
ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego 
OŚ.DLP.7647-127/06/07 z dnia 07.11.2007 
r. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-90/07 
4  Data złożenia  2007-12-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BEHATEX-PLUS 
42-200 Częstochowa 



ul. Wolności 50B 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zmianę decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 03.01.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1418 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę za zgodą stron 
ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego 
OŚ.DLP.7647-50/07 z dnia 06.08.2007 r. 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-91/08 
4  Data złożenia  2007-12-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OSTRA Sp. z o.o. 
31-323 Kraków 
ul. Opolska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 09.01.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1419 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania odpadów żużli o kodzie 10 01 01 
dla EPO w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.DLP.7647-92/07 
4  Data złożenia  2007-12-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki  archiwum starostwa 



organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 03.01.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1420 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zatwierdzajacej program 
gospodarki odpadami wytw. przez 
PROTEC Budownictwo  Prototypów i 
Technika Wytłaczania Sp. z o.o.  w 
Chróścicach, ul. Korfantego 43 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-14/09 
4  Data złożenia  2009-02-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROTEC   Budowa Prototypów i Technika 
Wytłaczania Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Korfantego 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starostwo Opolskie 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1421 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji Starosty 
Opolskiego OŚ.UKK.7647-39/06 z dnia 
31.05.2006r. zatw. Program gospodarki 
odpadami niebe i zatwierdzenie nowego  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647-108/08 
4  Data złożenia  2008-11-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 UNIMARK Sp.z o.o. 
34-100 Wadowice 
ul. Niwy 38 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 



9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1422 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania odpadów żużli o kodzie 10 01 01 
dla EPO w Opolu 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.77647-11/09 
4  Data złożenia  2009-02-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EPO Sp. z o.o.  w Opolu 
45-037 Opole 
ul. Sienkiewicza 3a 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 17.03.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1423 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana zezwolenia na uczestnictwo we 
wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla 
CO2 znak OŚ.KAH-7644/3/05 z dnia 
28.02.2006r. w zakresie zmiany 
prowadzacego i procedur monitorowania  

3  Znak sprawy  OŚ.7644/5/09 
4  Data złożenia  2009-02-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warta Glass Jedlice S.A. 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zmiana decyzji 



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1424 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - pobór wód podziemnych z 
istniejącej studni Zakładu Bazaltex - 
Zakład nr 5 w Prószkowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-10/09 
4  Data złożenia  2009-02-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1425 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód z Kanału 
Fabrycznego w km 1+630 i odprowadzanie 
wód pochłodniczych do Kanału 
Fabrycznego w km 1+688 i 1+645 w m. 
Osowiec. 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-59/08 
4  Data złożenia  2008-11-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. 
w Osowcu 
46-023 Osowiec 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 12.02.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   



11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1426 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie wylotu wód 
opadowych oraz szczególne korzystanie z 
wód polegające na odprowadzaniu wód 
opadowych i roztopowych z połaci 
dachowej przychodni lekarskiej i apteki w 
Chrząstowicach ul. Polna 2B 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6223-61/08 
4  Data złożenia  2008-12-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ PANACEUM 
46-053 Chrząstowice 
ul. Ozimska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1427 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie 5 przejść 
rurociągami kanalizacji sanitarnej pod 
dnem rzeki Brzezinki w m. Schodnia i 
Ozimek 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-23/08 
4  Data złożenia  2008-12-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Ozimek 
46-040 Ozimek 
ul. Ks.J. Dzierżona 4b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 04.12.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących   



wnioskodawcy 
12  Uwagi   

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1428 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na przejścia kanalizacja 
sanitarną pod rzeką Ochodzanką i 
Prószkówką w m. Domecko 

3  Znak sprawy  OŚ.ZW 6224-17/08 
4  Data złożenia  2008-08-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 Decyzja z dnia 18.08.2008 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1429 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
odwodnienia drogi krajowej nr 46 w m. 
Schodnia oraz na wykonanie urządzeń 
wodnych  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-11/09 
4  Data złożenia  2009-03-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1430 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wznowienie postepowania w 
sprawie uchylenia decyzji zezwalajacej na 
wytwarzanie odpadów przez "STOL-
TRAK" Przywara Sp.j. w Polskiej Nowej 
Wsi 

3  Znak sprawy  OS.0715/12/09 
4  Data złożenia  2009-03-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kołodrub Barbara i Jan 
46-070 Polska Nowa Wieś 
ul. Lipowa 46 A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Wyrok Sądu Adm., zdjecia, plan 
sytuacyjny włas. STOL-TRAK 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmawiajaca z dnia 16.03.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji   
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1431 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
urządzeń wodnych, odprowadzanie 
ścieków opadowych z dróg  oraz  terenu 
Centrum Handlowego w Turawie oraz na 
regulację koryta rzeki Maliny  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-14/09 
4  Data złożenia  2009-03-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Bonita Investments Sp. z o.o. z/s w 
Warszawie 
00-803 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 56 C 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1432 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi dla MZWiK PROWOD w 
Czarnowąsach przy ul. Kośnego 3 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-19/09 
4  Data złożenia  2009-03-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Kośnego 3 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi  wezwanie 10.03.09, ponowne wezw. 
17.03.09 

 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1433 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 
transport odpadów innych niż 
niebezpieczne Przedsiębiorstwa Transport 
Ciężarowy Helmut Szcześniok w Tatnowie 
Opolskim, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-23/09 
4  Data złożenia  2009-03-10 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Transport Ciężarowy Helmut Szcześniok 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Nowa 10 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 15.04.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1434 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 
transport odpadów innych niż 
niebezpieczne dla F.U-H. "HUDALA" w 
Żelaznej, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-24/09 
4  Data złożenia  2009-03-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Firma Usługowo-Handlowa "HUDALA" w 
Żelaznej 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Opolska 3A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o zezwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 23.04.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1435 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
obiektów mostowych w ciagu drogi 
krajowej 46 w m. Schodnia nad Brzezinką 
oraz na rowem w ramach przebudowy 
drogi 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6224-3/09 
4  Data złożenia  2009-03-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1436 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi z 
uwzględnieniem odzysku w zakładzie 
KAPRIN Sp. z o.o. w Dąbrowie 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/22/09 
4  Data złożenia  2009-03-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KAPRIN Sp. z o.o. Zakład Zamiejscowy 
49-120 Dąbrowa Opolska 
ul. Opolska 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami wraz z 
materiałami dot. odzysku odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1437 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do ziemi wód 
opadowych i roztopowych z drogi gminnej 
- ul. Słonecznej w Czarnowasach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-15/09 
4  Data złożenia  2009-04-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  1438 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do ziemi wód 
opadowych i roztopowych z zakładu 
mechaniki pojazdowej w Niemodlinie 
Al.Wolności 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-16/09 
4  Data złożenia  2009-04-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Wajman Sławomir 
49-100 Niemodlin 
ul. Wyzwolenia 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1439 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do rz. Strugi 
ścieków opadowych z odwodnienia drogi 
wojewódzkiej 423 w m. Przywory oraz na 
wykonanie urządzeń wodnych  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-18/09 
4  Data złożenia  2009-04-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Miejski Zarząd dróg w Opolu 
45-001 Opole 
ul. Al. Przyjaźni 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 przekazano wg komp. do UM Opola 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1440 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do ziemi ścieków 
z terenu z-du KREON-Reklama Świetlna w 
Krasiejowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-19/09 
4  Data złożenia  2009-04-11 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KREON Reklama Świetlna Sp. z o.o. 
46-040 Krasiejów 
ul. Szkolna 5b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1441 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do rowów mel. 
ścieków opadowych z odwodnienia drogi 
krajowej 46 odcinek Ozimek - Grodziec 
oraz na wykonanie urządzeń wodnych  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-20/09 
4  Data złożenia  2009-04-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1442 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej 



program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi przez Rhenoy Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. 
Westerplatte 68, wytwarzanymi na terenie 
Zakładu w Turawie przy ul. Nowej 9 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-27/09 
4  Data złożenia  2009-03-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Rhenoy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Świdnicy 
46-045 Turawa 
ul. Nowa 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja - "Program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1443 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
wykonanie urządzeń wodncyh - przejście 
gazociągiem przez Prószkówke w km 
17+100 w Chmielowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6224-6/09 
4  Data złożenia  2009-03-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z 
o.o. w Zabrzu Oddział Gazowniczy w 
Opolu 
45-001 Opole 
ul. Armii Krajowej 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekt urządzeń 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1444 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na transport 
odpadów dla P.W. Export-Import A. Broy 
Klaudia Broy w Boguszycach, ul. 1-go 
Maja 12 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-18/09 
4  Data złożenia   
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.W. Export-Import A.Broy Klaudia Broy 
46-060 Boguszyce 
ul. 1-go Maja 12 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 04.03.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1445 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami przez PROTEC 
Budowa Prototypówi Technika 
Wytłaczania Sp. z o. w Chróścicach, ul. 
Korfantego 43 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-14/09 
4  Data złożenia  2009-02-12 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROTEC   Budowa Prototypów i Technika 
Wytłaczania Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Korfantego 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 01.04.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1446 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 



BUD-MAX S. Dziarmaga w Borkoeicach 
70/4 gm. Lewin Brzeski 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-38/09 
4  Data złożenia  2009-04-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BUD-MAX Stanisław Dziarmaga 
49-345 Borkowice 
ul.  70/4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 22.04.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1447 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
odzyski i zbi.orki odpadów wkory i korka, 
trocin, wiór ścinki, drewno   

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/116/08 
4  Data złożenia  2008-12-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 F.H. ELSTAR Export - Import Stanisłw 
Koryciak 
42-610 Miasteczko Śląskie 
ul. Norwida 136 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie zbierania i odzysku odpadów 
innych niż niebezpieczne Firma Handlowa 
"ELSTAR" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1448 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków przemysłowych 
zawierających substancje niebezpieczne do 



urządzeń kanalizacyjnych PGE Elektrowni 
Opole w Brzeziu  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-22/09 
4  Data złożenia  2009-04-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Knauf Sp. z o.o. w Brzeziu 
46-021 Brzezie 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1449 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do rowu  mel. 
ścieków opadowych z odwodnienia terenu 
zakładu CTC Clatronic Sp. z oo. w m. 
Karczów na dz. 561/7  oraz na wykonanie 
wylotu scieków 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-23/09 
4  Data złożenia  2009-05-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 CTC CLATRONIC Sp. z o.o. 
45-470 Opole 
ul. Grudzicka 51 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1450 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń 
wodnych (obiektów mostrowych)  
związanych z modernizacja drogi krajowej 



nr 46 Ozimek - Grodziec  
3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6224-10/09 
4  Data złożenia  2009-05-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1451 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o cofnięcie pozwolenia na 
wytwarzanie, transport i odzysk odpadów 
przez STOL-TRAK W Polskiej Nowej 
Wsi, ul. Lipowa 36 

3  Znak sprawy  OS.MDz.0715/18/09 
4  Data złożenia  2009-04-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Kołodrub Barbara i Jan 
46-070 Polska Nowa Wieś 
ul. Lipowa 46 A 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja odmawiajaca 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1452 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych z ujęcia komunalnego w 
Tarnowie Opolskim  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-24/09 
4  Data złożenia  2009-05-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Zakład Gospodarki Komunalnej i 



siedziba, adres, REGON) Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Cmentarna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" + 
Dok.hydrogeologiczna 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1453 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do rowu  R-E  w 
Przysieczy  ścieków deszczowych z 
odwodnienia części wsi Przysiecz 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-25/09 
4  Data złożenia  2009-05-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1454 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie do rowu  
przydrożnego dr. krajowej nr 45 w Jełowej 
ścieków deszczowych z odcnka ok. 100 m 
oraz na zarurowanie rowu przydrożnego  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-26/09 
4  Data złożenia  2009-05-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa,  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 



siedziba, adres, REGON) Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1455 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę zezwolenia na 
uczestnictwo we wspólnotowym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku 
węgla (CO2) nr OŚ.KAH-7644/3/05 z dnia 
28.02.2006r. 

3  Znak sprawy  OŚ.KAH-7644/5/09 
4  Data złożenia  2009-02-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warta Glass Jedlice S.A. 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  wniosek 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 44 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 zmiana zezwolenia 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1456 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie koncesji na 
wydobywanie z części złoża "Przywory -1" 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754-9/09 
4  Data złożenia  2009-06-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZHU EKO Roczek Dariusz 
46-050 Przywory 
ul. Wiejska 13 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosko wydanie koncesji na 
wydobywanie z części złoża 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawienie wniosku bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1457 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód i na wykonanie urządzeń wodnych w 
ramach przebudowy drogi krajowej 45 - 
odcinek Boguszyce- Winów gm. Prószków. 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-28/09 
4  Data złożenia  2009-06-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1458 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wódna odprowadzanie ścieków 
deszczowych do rzeki Mała Panew z terenu 
Punktu Pozyskiwania i Przeładunku 
Surowców Utylizacyjnych w Wgrach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-29/09 
4  Data złożenia  2009-06-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FARMUTIL HS S.A. Zakład Rolniczo-
Przemysłowy 
64-810 Śmiłowo 
ul. Przemysłowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1459 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi przez ARO TUBI 
COMPONENTS POLAND Sp. z o.o., 
Zakład Produkcyjny w Schodni 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-48/09 
4  Data złożenia  2009-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ARO TUBI COMPONENTS Sp. z o.o. 
Zakład Produkcyjny w Schodni k/Ozimka 
46-040 Ozimek 
ul. Ciepłownicza 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 07.07.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1460 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do Kanału Hutniczego z 
odwodnienia części zakładu Warty Glass 
Jedlice SA w Jedlicach oraz na wykonaie 
wylotu ścieków  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-33/09 
4  Data złożenia  2009-06-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warta Glass Jedlice S.A. 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 



7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1461 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji 
Starosty Opolskiego OŚ.DLP.7647-83/06 z 
dnia 27.10.2009 r. 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-50/09 
4  Data złożenia  2009-05-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 39c 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do zmiany ostatecznej decyzji 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 20.07.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1462 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o udzielenie koncesji na 
wydobywanie kopaliny - kruszywa 
naturalnego ze złoża "KosorowiceIII" 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/11/09 
4  Data złożenia  2009-07-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie koncesji 
na wydobywanie ze złoża 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1463 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o udzielenie koncesji na 
rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego na 
gruntach wsi Kosorowice 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/12/09 
4  Data złożenia  2009-07-06 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NOVA PP-U-H Przemysław Rudnik 
47-220 Kędzierzyn Koźle 
ul. Wojska Polskiego 12c/5 
(REGON: 160231340) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie konesjna 
rozpoznanie złoża + Projekt prac 
geologicznych 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 Starostowo Powiatowe w Opolu ul. 
Piastowska 14 pok. 52 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1464 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku odpadów w Silspek 
Sp. z o.o. Chróscice ul. J. Cebuli 14 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/25/09 
4  Data złożenia  2009-03-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 SILSPEK Sp.z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Cebuli 14 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o zmianę zezwolenia 
na odzysk odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1465 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do oraz na wykonanie 
urządzeń wodnych w związku z rozbudową 
drogi krajowej nr 46 w m. Schodnia  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-30/09 
4  Data złożenia  2009-06-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad w Opolu 
45-085 Opole 
ul. Niedziałkowskiego 6 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1466 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na  wprowadzanie 
ścieków przemysłowych z Warty Glass 
Jedlica SA w Jedlicach do zewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-32/09 
4  Data złożenia  2009-06-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Warta Glass Jedlice S.A. 
46-040 Jedlice 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1467 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do oraz na wykonanie 
urządzeń wodnych w związku z likwidacją 
zbiornika p-poz w Zimnicach Wielkich  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-34/09 
4  Data złożenia  2009-07-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja z dn.28-09-2009 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1468 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych z zakładu produkcji kostki 
brukowej Zakład nr 5 w Prószkowie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-36/09 
4  Data złożenia  2009-07-27 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Satarosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1469 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych z parkingu AUTOCZOK w 
Kępie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-38/09 
4  Data złożenia  2009-07-31 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO CZOK Bernar Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1470 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych z ze stanowisk 
transformatorów z GPZ Gracze 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-38/09 
4  Data złożenia  2009-08-03 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EnergiaPro  Opole SA 
45-047 Opole 
ul. Waryńskiego 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starsota Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1471 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie 
odzysku odpadów dla ZAKŁADU 
STOLARSKIEGO Kuc Gabriela w 
Prószkowie, ul. Stara Kuźnia 37, 
wytwarzanych na terenie zakładu. 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-51/09 
4  Data złożenia  2009-05-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ZAKŁAD STOLARSKI Kuc Gabriela 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Stara Kuźnia 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie odzysku  
odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 28.07.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1472 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie 
odzysku odpadów dla Poli Trade Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 
ul.Boya-Żeleńskiego 108, na terenie obektu 
zlokalizowanego w Niemodlinie przy ul. 
Korfantego 44. 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-54/09 
4  Data złożenia  2009-06-01 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Poli Trade Polska Sp. z o.o. 
40-750 Katowice 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 108 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały w zakresie odzysku odpadów 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1473 



2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji  
zatwierdzajacej program gospodarki 
odpadami przez NZOZ PANACEUM w 
Chrząstowicach, ul. Ozimska 12 

3  Znak sprawy  OS.MDz.7647-55/09 
4  Data złożenia   
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 NZOZ PANACEUM 
46-053 Chrząstowice 
ul. Ozimska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  brak 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 01.07.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1474 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na transport 
odpadów innych niz niebez[pieczne Usługi 
Transportowe Zbigniew Korzanowski, 
Niemoslin Osiedle Piastów 17/7 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647/72/09 
4  Data złożenia  2009-08-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Usługi Transportowe Zbigniew 
Korzanowski 
49-100 Niemodlin 
ul. Osiedle Piastów 17/7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 20.08.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1475 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na transport 
odpadów innych niz niebezpieczne TBS 
KORZANOWSKI Grzegorz Korzanowski 



Niemodlin, Osiedle Piastów 7/8 
3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-73/09 
4  Data złożenia  2009-08-19 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TBS KORZANOWSKI Grzegorz 
Korzanowski 
49-100 Niemodlin 
ul. Osiedle Piastów 7/8 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na  transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 20.08.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1476 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do rowu przydrożnego oraz 
na wykonanie  urządzeń wodnych - wylotu 
ścieków  na rowie przydrożnym 
ul.Reymonta z odwodnienia osiedla 
mieszkaniowego w rejonie ul. Chopina w 
Niemodlinie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-41/09 
4  Data złożenia  2009-08-20 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Niemodlin 
49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1477 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o wydanie zezwolenia na 



transport odpadów innych niż 
niebezpieczne dla TRANS i AS Iwona 
Szynkarczyk z Grodźca, gm. Niemodlin, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647-65/09 
4  Data złożenia  2009-07-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 TRANS i AS Iwona Szynkarczyk 
49-100 Niemodlin 
ul. Grodziec 7a  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosku o pozwolenie na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dniem 11.08.2009 r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1478 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek  o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wytwarzanymi w PPUH GNIOTPOL w 
Kurzniach 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/60/09 
4  Data złożenia  2009-06-15 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 P.P.U.H. GNIOTPOL Kazimierz Gniot 
46-037 Kurznie 
ul. Mickiewicza 15a 
(REGON: 530575517) 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1479 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie odzysku za pomoca R14 na 



terenie wyrobisk m. Luboszyce i Zawada 
3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/71/09 
4  Data złożenia  2009-08-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  projekty rekultywacji wyrobisk 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1480 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zmianę pozwolenia 
wodnoprawnego nr OŚ.BSZ-6223-19/08 w 
zakresie zarurowania rowu 
odprowadzxającego ścieki deszczowe w 
Chrząszczycach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-42/09 
4  Data złożenia  2009-09-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  - 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1481 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do cieku Mała Panew z 
odwodnienia sali widowiskowo - sportowej 
w Turawie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-44/09 



4  Data złożenia  2009-09-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dom Dziecka w Chmielowicach 
46-070 Chmielowice 
ul. Nyska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1482 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do cieku Młynówka z terenu 
Domu Dziecka w Chmielowicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-43/09 
4  Data złożenia  2009-09-14 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Dom Dziecka w Chmielowicach 
46-070 Chmielowice 
ul. Nyska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1483 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - na odprowadzanie ścieków 
deszczowych z drogi powiatowej ul. 
Danieckiej w Ozimku  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-45/09 
4  Data złożenia  2009-09-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 



ul. Strzelców Bytomiskich 7 
6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1484 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów w Zakładzie Produkcyjnym EKO-
RECYKLING Sp.z o.o. w Chmielowicach, 
ul. Cmentarna 10 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7646-77/09 
4  Data złożenia  2009-09-07 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 EKO-RECYKLING Sp. Zo.o. 
45-349 Opole 
ul. Fabryczna 1 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na zbieranie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 30.09.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1485 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami - HALUPCZOK-
STOLARSTWO s.c. w Węgrach, ul. 
Kotorska 19 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-83/09 
4  Data złożenia  2009-09-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 HALUPCZOK-STOLARSTWO Ryszard 
Halupczok, Edyta Halupczok s.c. 
46-023 Węgry 
ul. Kotorska 19 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 05.10.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1486 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zmianę zezwolenia na transport 
odpadów dla PT-H W i B Filipek z 
Tarnowa Opolskiego, ul. Glenska 9 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/80/09 
4  Data złożenia  2009-09-16 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Przedsiębiorstwo Transportowo - Hand. W 
i B. Filipek s.c. 
46-050 Tarnów Opolski 
ul. Glejska 9 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wnioskoz minę zezwolenia na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1487 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na transport 
odpadów przez Eugeniusza Gruszka 
Transport Ciężarowy nr 6 46-080 
Chróścice, ul. Kwaśna 89  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/85/9 
4  Data złożenia  2009-09-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Eugeniusz Gruszka Transport Ciężarowy nr 
6 
46-080 Chróścice 
ul. Kwaśna 89 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o zezwoleniae na 
transport odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1488 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków z terenu zakładu 
AUTOCZOK w Kępie  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-48/09 
4  Data złożenia  2009-09-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 AUTO CZOK Bernar Czok 
46-022 Kępa 
ul. Wróblińska 17b 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1489 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu FERMSTAL w Niemodlinie 
oraz na pobór wód podziemnych 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-49/09 
4  Data złożenia  2009-09-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FERMSTAL WKS Sp.z o.o. 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 39 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1490 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z dróg 
dminnych w Dobrzeniu Wlk - ul. Wiatraki 
oraz od ul. Strzelców Byt.  do ul. Stawowej 
w Chróściciach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-50/09 
4  Data złożenia  2009-09-30 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Dobrzeń Wielki 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Zastrzeżone przez Zakład 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1491 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu PROTEC Sp. z o.o. w 
Chróścicach  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-51/09 
4  Data złożenia  2009-10-02 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 PROTEC   Budowa Prototypów i Technika 
Wytłaczania Sp. z o.o. 
46-080 Chróścice 
ul. Korfantego 43 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 
programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu  1492 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu zakładu FARMUTIL HS w Węgrach 

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-52/09 
4  Data złożenia  2009-10-05 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FARMUTIL HS S.A. Zakład Rolniczo-
Przemysłowy 
64-810 Śmiłowo 
ul. Przemysłowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1493 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 
Rolnik Sp.z o.o. Oddział Przetwórnia 
Danied i uchylenia decyzji OŚ.MDz.7647-
121/05 z dnia 11.01.2006r. 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/69/09 
4  Data złożenia  2009-08-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 ROLNIK Sp. z o.o. w Dańcu 
46-053 Daniec 
ul. Dąbrowicka 50 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Postępowanie z odpadami w Małapanew 
Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. w 
Ozimku 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  



1  Numer wpisu  1494 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków przemysłowych z 
zakładu przetwórstwa mięsnego  w 
Górkach do kanalizacji sanitarnej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-54/09 
4  Data złożenia  2009-10-21 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Ubój, Przetwórstwo i Sprzedaż wyrobów 
własnych Mięso-wędliny Róża Blach, 
Norbert Blach, Robert Blach 
 Górki 
ul. Opolska 25 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1495 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu Zakładu Produkcji Kostki Brukowej 
"BAZALTEX POLBRUK"    Sp. z o.o. w 
Pószkowie   

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-56/09 
4  Data złożenia  2009-10-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 BAZALTEX  Polbruk Sp. z o.o. 
42-680 Tarnowskie Góry 
ul. Batalionów Chłopskich 2 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1496 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 



odprowadzanie ścieków opadowych z  
odwodnienia drogi gminnej ul.Szkolnej w 
WINOWIE oraz na wykonanie 
urządzeńwodnych- rowów, wylotów, 
przepustów.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-57/09 
4  Data złożenia  2009-10-26 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gmina Prószków 
46-060 Prószków k. Opola 
ul. Opolska 17 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1497 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami na terenie powiatu opolskiego 
przez FEB-EKO Sp. z o.o. w Oławie, ul. 
Słowackiego 26 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-79/09 
4  Data złożenia  2009-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Program gospodarki odpadami " 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 21.10.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1498 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla zakładów 
przerobczych Zawada  i Miedziana  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/81/09 
4  Data złożenia  2009-09-18 



5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 
siedziba, adres, REGON) 

 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Gospodarka odpadami 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawienie wniosku bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1499 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
Mobilny Auto Serwis Niemodlin, ul. 
Opolska 58 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/82/09 
4  Data złożenia  2009-09-18 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Mobilny Auto Serwis Janusz Jukowski 
49-100 Niemodlin 
ul. Opolska 58 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1500 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
odzysku na terenie wyrobisk w Zawadzie  

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/86/09 
4  Data złożenia  2009-09-24 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego 
Paweł Grabowski 
46-022 Zawada 
ul.   

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 



8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 pozostawiono wniosek bez rozpoznania 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1501 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów dla KAYE 
ALUMINIUM OPOLE Sp.z o.o. z Tułowic 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/76/09 
4  Data złożenia  2009-08-17 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KAYE ALUMINIUM OPOLE Sp. z o.o. 
49-130 Tułowice 
ul. Porcelitowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wydania pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1502 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie dec . 
OŚ.UKK.7647/112/04 i wydanie decyzji na 
prowadzenie znbiórki odpadów w Węgrach 
ul. Pustkowska 18 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/75/09 
4  Data złożenia  2009-08-25 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 FARMUTIL HS S.A. Zakład Rolniczo-
Przemysłowy 
64-810 Śmiłowo 
ul. Przemysłowa 4 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Dokumentacja do wniosku o wydanie 
decyzji na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
 archiwum starostwa 



kontaktowego) 
9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 

wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 
 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1503 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania i odzysku odpadów w 
Niemodlinie  Poli Trade Polska Sp.z o.o. 

3  Znak sprawy  OŚ.TM.7647/66/09 
4  Data złożenia  2009-07-23 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Poli Trade Polska Sp. z o.o. 
40-750 Katowice 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 108 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiały do wniosko wydanie zezwolenia 
na zodzysk i zbiórke odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 dedyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1504 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z  
odwodnienia drogi powiatowej w 
Skarbiszowicach oraz na wykonanie 
urządzeń wodnych.  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-59/09 
4  Data złożenia  2009-11-04 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole 
ul. Strzelców Bytomiskich 7 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  



10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1505 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków opadowych z 
terenu stacji paliw w Dobrzeniu Wlk. przy 
ul. Opolskiej  

3  Znak sprawy  OŚ.BSz-6223-60/09 
4  Data złożenia  2009-11-09 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Handel Paliwami Płynnymi J & M i.Janik, 
A.Marszałek s.j. 
46-081 Dobrzeń Wielki 
ul. Opolska 49 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Operat wodnoprawny" 
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

  Wydział Ochrony Srodowiska pokój 51 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

  

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1506 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  zmiana decyzji zezwalającej na odzysk, 
zbieranie i transport odpadów innych niz 
niebezpieczne przez GEHLOFF-
BOENNEN Sp.z o.o. w Grodźcu 

3  Znak sprawy  OŚ.MDz.7647-94/09 
4  Data złożenia  2009-09-08 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 Gehloff - Boenen Sp.z o.o. 
46-040 Grodziec 
ul. Dolna 5 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  Materiał do wniosku o wydanie zezwolenia 
na odzysk i odpadów 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja ostateczna z dnia 09.11.2009r. 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  



12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1507 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o rozpoznanie złoża kruszywa 
naturalnego w m. Kepa 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.754/16/09 
4  Data złożenia  2009-09-28 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 KRUSZYWA Sp. z o.o. 
46-022 Zawada 
ul. Luboszycka 60 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku  "Projekt prac geologicznych 
rozpoznawczych dla udokumentowania 
złoża kruszywa naturalnego Kępa - 3" 

7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie 

programu dostosowawczego  
1  Numer wpisu  1508 

2  Zakres przedmiotowy wniosku  wniosek o uchylenie decyzji Starosty 
Opolskiego OŚ.DLP.7647-50/07  
zezwalającej na zbiórkę odpadów w 
Ozimku ul. Kolejowa 10 

3  Znak sprawy  OŚ.UKK.7647/96/09 
4  Data złożenia  2009-10-22 
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, 

siedziba, adres, REGON) 
 OSTRA Sp. z o.o. 
31-323 Kraków 
ul. Opolska 18 

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku   
7  Nazwa organu - adresata wniosku  Starosta Opolski 
8  Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego) 

 archiwum starostwa 

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer 
wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) 

 decyzja 

10  Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  brak 
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
  

12  Uwagi   
 


