
Spis kart informacyjnych 2012 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/2012 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także
produkcji materiału p.n. Izoling z wyodrębnionych
frakcji odpadowych, na dz. ewid. Nr 5207/9 i 5207/3
położonych w m. Wąchock”
Zakres zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn.
zm.).
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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/2012

2. Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.
„Budowa zakładu recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, a także produkcji materiału p.n. Izoling z
wyodrębnionych frakcji odpadowych, na dz. ewid. Nr 5207/9
i 5207/3 położonych w m. Wąchock”

3. Zakres przedmiotowy dokumentu Zakres zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.
1227 z późn. zm.).

4. Data sporządzenia dokumentu 30 stycznia 2012 r.
(uzupełniony dnia 13.03.2012 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 inż. Marta Gadziała
mgr inż. Elżbieta Wierzbanowska

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

brak

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

3/A/2012
41/B/2012

11. Uwagi brak


