
Formularz E - karta informacyjna dla:
-   raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-   raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
-   sprawozdań, 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,
-   analiz porealizacyjnych,
-   przeglądów ekologicznych,
-   raportów o bezpieczeństwie,
-   dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
-   danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
-   kart informacyjnych 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,
-   informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
-   dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

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
mierniczo-geologiczna 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

1 2012/E/2Numer wpisu

2 raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia
eksploatacji złoża wapieni i margli Gliniany - Duranów w kierunku
północnym

Nazwa dokumentu

3 poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli "Gliniany - Duranów" w
kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz  północno-wschodnim, na
powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do
produkcji cementu  w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A." na działkach
położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś w
gm. Ozarów.  

Zakres przedmiotowy dokumentu

4 2012-06 KielceData i miejsce sporządzenia
dokumentu

5 GRUPA OŻARÓW S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa  adres
do korespondencji
Karsy 77
27-530 Ożarów
REGON: 

Zamawiający wykonanie dokumentu (w
tym REGON)

6 Przedsiębiorstwo Naukowow - Techniczne ,,EKOTERRA" Sp. z o. o.
ul. Zgoda 12
25-378 Kielce
REGON: 
telefon: 

Wykonawca dokumentu (w tym
REGON)

7 Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, Referat
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pok.31,
tel. 15 8610700 

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

8 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

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

10 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17,
2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10,
2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2012/B/3,
2012/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2,
2012/E/1

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

11 Uwagi
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