
Spis kart informacyjnych 2009 r. - Formularze F – 
prognozy oddziaływania na środowisko

l.p. Nr kolejny 
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy Dane podmiotu, którego dotyczy 
dokument

1. 1/F/2009 Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego 
Program Rewitalizacji dla miasta Wąchock na lata 
2007 - 2015

Gmina Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku 
ul. Wielkowiejska 1 
27-215 Wąchock



Formularz F - karta informacyjna dla 

− Prognozy oddziaływania na środowisko

l.p. Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Program Rewitalizacji dla 
miasta Wąchock na lata 2007 - 2015

1. Numer wpisu 1/F/2009

2. Nazwa dokumentu Prognoza  oddziaływania  na  środowisko 
Lokalnego  Program  Rewitalizacji  dla  miasta 
Wąchock na lata 2007 - 2015

3. Zakres przedmiotowy dokumentu
Celem wykonania Prognozy jest określenie, analiza i ocena 
ewentualnych  skutków  środowiskowych  związanych  z 
wdrażaniem projektu LPR oraz jego wpływu na poszczególne 
komponenty  środowiska,  a  także  czy  w  należyty  sposób 
został  uwzględniony  w  ocenianym  dokumencie  interes 
środowiska  przyrodniczego  i  kulturowego  oraz  zdrowie  i 
życie  ludzi.  Ponadto  jednym  z  głównych  celów  tego 
opracowania jest przedstawienie rozwiązań mających na celu 
kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań, 
mogących  być  rezultatem  realizacji  projektowanego 
dokumentu,  jak  również  ocena  potencjalnych  zmian 
środowiska w przypadku braku realizacji celów zawartych w 
projekcie.

4. Data sporządzenia dokumentu Wąchock, czerwiec 2009 r.
5. Zamawiający wykonanie dokumentu 

(w tym REGON)
Gmina Wąchock 
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
REGON 291009930

6. Wykonawca dokumentu (w tym 
REGON)

Konsorcjum Inicjatywa Lokalna.pl 
Projekt Paweł Walczyszyn
ul. Targowa 18/1207 25-520 Kielce
REGON 831303361

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. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji

brak

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

---

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

---

11. Uwagi brak




