PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU
I JEGO OCHRONIE
Lp.

Karta Informacyjna

1

Numer karty/rok

2

Rodzaj dokumentu

3

Temat dokumentu

4

Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu

2/F/17
Prognozy oddziaływania na środowisko
inny
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ćmielowa

Dokument sporządzony zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1073), ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz.
353 z późn. zm.), uchwałą Rady Miejskiej w
Ćmielowie Nr XXV/223/2013 z dnia 14 marca 2013
r. (z późn. zm) w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ćmielowa
6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju

7

Znak sprawy

8

Dokument wytworzył

Województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiec
św., gmina Ćmielów obszar administracyjny miasta
Ćmielowa
UAN.7321.1.2013

9

Data dokumentu

10

Dokument zatwierdził

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12

Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny
Numer kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania danych
Uwagi

Burmistrz Ćmielowa/MPZPlan Grzegorz Kołosionek
Ul.Wronia 4a, 51-417 Wrocław
Luty 2017

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie samodzielne
stanowisko ds. planowania przestrzennego pok. Nr
4 tel.(15) 8612018 wewn. 14
nie
Nie dotyczy
2017-05-29
Brak
brak

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów
Lp.

Polityka, strategia, plan lub program

1

Numer wpisu

2

Nazwa dokumentu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

4

Data zatwierdzenia dokumentu

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

6

Organ zatwierdzający dokument

7

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

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

10

11

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data,
zakres)
Uwagi

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

Numer wpisu

2

Nazwa dokumentu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

4

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

7

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

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

11

Uwagi

Formularz F - karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na
środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii
Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć
przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i
studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
1

Numer wpisu

2

Nazwa dokumentu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

4

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

7

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

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

11

Uwagi

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska
Lp.

Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

1

Numer wpisu

2

Zakres przedmiotowy dokumentu

3

Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

4

Okres, którego dokument dotyczy, i data złożenia wykazu

5

Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska

6

7
8

9

Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej,
numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której
wykaz/informacja dotyczy
Uwagi

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której
eksploatacja wymaga zgłoszenia
Lp.

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

1

Numer wpisu

2

Zakres przedmiotowy zgłoszenia

3

Znak sprawy

4

Data zgłoszenia

5

6
7

8
9

10

Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej
instalację
Uwagi

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów
Lp.

Inne dokumenty

1

Numer i data wpisu

2

Dokument (np. jego nazwa)

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

4

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

7

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

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

9

Uwagi

