
Spis kart informacyjnych 2007 r. - Formularze E –  
raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy 

porealizacyjne 
 

l.p. Nr kolejny 
karty 

Nazwa i zakres przedmiotowy raportu Dane podmiotu, którego dotyczy 
dokument 

1. 1/E/2007 Raport oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty 
betonowej wraz z instalacją przenośnego zbiornika 
na olej napędowy o pojemności 5000 dm3  

z dystrybutorem paliwa na dz. ewid. Nr 209 w m. 
Rataje. 
Zakres zgodny z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Zakład Dystrybucji Gazu „Gaz-Tur” s.c. 
27-215 Wąchock, Rataje 19 

2. 2/E/2007 Raport oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego zakładu recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na dz. 
ewid. 5207/9, 5207/3 w m. Wąchock. 
Zakres zgodny z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

STEEL-CON Sp. z o.o.  
Investnment Trade Corporation  
01-195 Warszawa, Al. Solidarności 126/7 
REGON 011520248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz E - karta informacyjna dla: 
 

− Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
− Analiz porealizacyjnych 

 
 
l.p. 

 
Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

 

1. Numer wpisu 1/E/2007 
 

2. Nazwa dokumentu Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na budowie płyty betonowej wraz z instalacją 
przenośnego zbiornika na olej napędowy o pojemności  
5000 dm3 z dystrybutorem paliwa na dz. ewid. Nr 209 w 
m. Rataje. 
 
 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zakres zgodny z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
 
 
 
 

4. Data sporządzenia dokumentu Luty 2007 r. 
 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu 
(w tym REGON) 
 

Zakład Dystrybucji Gazu „Gaz-Tur” s.c. 
27-215 Wąchock, Rataje 19 
 

6. Wykonawca dokumentu (w tym 
REGON) 

mgr inŜ. Lech Szpaderski - biegły z listy Wojewody 
Świętokrzyskiego w zakresie sporządzania ocen 
oddziaływania na środowisko nr 037  
mgr inŜ. Edward Czesław Krawiec rzeczoznawca w 
zakresie ochrony przed hałasem uprawnienie PZTIS nr 
2016/2003 
 

7. Miejsce przechowywania (nazwa 
instytucji, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat 
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji 
Inwestycji 
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, 
0412736132 

8. ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania 
informacji 

brak 
 
 

9. Numery innych kart w wykazie 
dotyczących podmiotu, który 
opracował dokument 

brak 
 
 

10. Numery innych kart w wykazie 
dotyczących podmiotu, który zamówił 
wykonanie dokumentu 

28/B/2007 

11. Uwagi  brak 
 

 
 



 
 

Formularz E - karta informacyjna dla: 
 

− Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
− Analiz porealizacyjnych 

 
 
l.p. 

 
Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

 

1. Numer wpisu 2/E/2007 
 

2. Nazwa dokumentu Raport oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego zakładu recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego na dz. ewid. 5207/9, 
5207/3 w m. Wąchock. 
 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zakres zgodny z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
 
 
 
 

4. Data sporządzenia dokumentu 30 marca 2007 r. 
 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu 
(w tym REGON) 
 

STEEL-CON Sp. z o.o.  
Investnment Trade Corporation  
01-195 Warszawa, Al. Solidarności 126/7 
REGON 011520248 
 

6. Wykonawca dokumentu (w tym 
REGON) 

mgr inŜ. Marta Gadziała 
 

7. Miejsce przechowywania (nazwa 
instytucji, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, numer 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat 
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji 
Inwestycji 
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, 
0412736132 

8. ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania 
informacji 

brak 
 
 

9. Numery innych kart w wykazie 
dotyczących podmiotu, który 
opracował dokument 

brak 
 
 

10. Numery innych kart w wykazie 
dotyczących podmiotu, który zamówił 
wykonanie dokumentu 

15/A/2007 

11. Uwagi  brak 
 

 


