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
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Numer wpisu

3/E/2009
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Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
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Zakres przedmiotowy
dokumentu
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Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1 166R Partynia – Jamy
w km 0+010 – 9+456”
W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 12, 22, 23, 24 położonych w miejscowości Partynia – Gmina
Radomyśl Wielki; na działce o nr ewid. 216 położonej w
miejscowości Izbiska – Gmina Wadowice Górne; oraz na
działkach o nr ewid. 117, 119, 124, 125, 334, 708, 1046, 1489 –
położonych w miejscowości Jamy – Gmina Wadowice Górne.
Data i miejsce sporządzenia Lipiec 2009, Jamy
dokumentu
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Zamawiający wykonanie
dokumentu (w tym REGON)

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
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Wykonawca dokumentu (w
tym REGON)

Biuro Rachunkowe
Mgr Jarosław Godek
Usługi w Zakresie Ochrony Środowiska
39-310 Radomyśl Wielki, ul. Wałowa 77
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Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej,
numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)
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Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji
Numery innych kart w
wykazie dotyczących
podmiotu, który opracował
dokument
Numery innych kart w
wykazie dotyczących
podmiotu, który zamówił
wykonanie dokumentu
Uwagi

Urząd Gminy Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 116
pok. nr 4
nr tel. 014/66-69-883

brak

Karty powiązane z podmiotem:
Biuro Rachunkowe mgr Jarosław Godek
2/E/2009

42/A/2009, 20/B/2009,

Wraz z przedłożeniem raportu zmiana nazwy przedsięwzięcia z:
„Odbudowa drogi powiatowej NR 1 166R Partynia – Jamy w
km 0+000 – 9+456” na: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1 166R Partynia – Jamy w km 0+010 – 9+456”

