Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący
realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna,
przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczogeologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze
rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż
kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust.
1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji
odpadów
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Numer wpisu

2009/E/002
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Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie
stacji paliw z infrastrukturą techniczną
w Koniecpolu przy ul. Armii
Ludowej/Chrząstowska na działce
o nr ewid. 2573/17
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Zakres przedmiotowy dokumentu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko

4

Data zatwierdzenia dokumentu

10.2009 r.
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Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Przeds.Projektowania, Koszt.i Nadzoru
Budowlanego Sławomir Langier K-pol

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

EKOC Przedsiębiorstwo Prywatne,Tychy
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Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej,
numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21,
tel. 034 3551881

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu , który opracował
dokument
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Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu , który zamówił
wykonanie dokumentu
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Uwagi

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący
realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna,
przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczogeologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze
rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż
kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust.
1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji
odpadów
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2009/E/001
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Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie
siłowni wiatrowej w miejscowości
Radoszewnica przy ul. Koniecpolskiej 90
na działce o nr ewid. 108
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko
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06.2009 r.
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Elżbieta i Leszek Lipka , Radoszewnica
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EKO-LAB Zakład Inżynierii Środowiska
Radomsko
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numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21,
tel. 034 3551881
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Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu , który opracował
dokument
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Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu , który zamówił
wykonanie dokumentu
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