Formularz F – karta informacyjna dla:
-

prognoza oddziaływania na środowisko,
dokumentów zwierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które moŜe oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które moŜe
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
opracowań ekofizjograficznych,
rejestrów substancji niebezpiecznych,
wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
rejestrów powaŜnych awarii.

Lp. Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zwierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które moŜe
oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr
substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony
środowiska, rejestr powaŜnych awarii.
1.

Numer wpisu

2.
Nazwa dokumentu

prognoza
oddziaływania
miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego
części
Ostrowca Św. na środowisko przyrodnicze

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

teren w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Rudzka

4.

Data sporządzenia dokumentu

Październik 2008r

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Prezydent Miasta Ostrowca Św.

6.

Wykonawca dokumentu

Mgr inŜ. Alicja Zdrodowska

7.

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

Urząd Miasta w Ostrowcu Św. – Wydział Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Referat Planowania
Przestrzennego, pok. 229, tel. 0412672234

8.

ZastrzeŜenia dotyczące
udostępnienia informacji

---------------

9.

Numery innych kart w wykazie
dotyczące podmiotu, który
opracował dokument

---------------

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

---------------

Uwagi

---------------

10.

11.

planu
miasta

Formularz C – karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów
lub programów
Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1.

Numer wpisu

2.

Nazwa projektu dokumentu

projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części
miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

teren w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Rudzka

4.

Data sporządzenia projektu dokumentu

Październik 2008r.

5.

Organ przedkładający (opracowujący)
projekt dokumentu

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

6.

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

7.

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

Urząd Miasta w Ostrowcu Św. – Wydział Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Referat
Planowania
Przestrzennego,
pok.
229,
tel. 0412672161, 0412672234

8.

ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania
informacji

--------------

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej
dla zatwierdzonego dokumentu

---------------

10.

Uwagi

---------------

