
KARTA INFoRMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

Sporządzonyzgodn ieza r t . 3us t .  1pk t .5us tawyzdn ia3puźdz iem ika2008r .oudos tępn ian iu
informacji o Środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz.1227) zawierający w szczególności dane:

1) rodzaj, skala (np. zdolnoŚć produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

dane doĘczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

2) obsługa komunikacyjna:
o lokalizacji wjazdu i wyjazdu

o ilość miejsc parkingowo - postojolvych na terenię objętym inwestycją
i na obszarach przy|egĘch. . . .
o ilośó samochodów osobowych.... ....sztldobę,
o ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów .. " .. ..sztldobi

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomoŚci, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roŚlinną

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna
charakterystyka istniej ące go i planowane go przedsięwzięcia) :



5) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

6) przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystyrvanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii:

w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
o elektrYczną . ........kWMw,
.  c iep lną . . . . . . . . .kWN{W'
. gazową . ... ....m,/h

7) rozwiązania chroniące środowisko:

8) rodzaje i przewidyrvane ilości wprowadzanych do Środowiska substancji lub energii przy
zastosowan iu rozwiryan chroniących środowisko, w tym:

o ilość i sposób odprowadzania Ścieków socjalno - bytowych:

o iloŚó i sposób odprowadzania Ścieków technolo gtcznych

o ilość i sposób odprowadzania wód opadowych



. Todzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami.

o ilość i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urządzeń

9) możliwe transgraniczne oddziaĘwanie na środowisko

i0;obs'ury podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia fO04 r.
o ochronie przyrody (Dz. IJ. Nr 92, poz.880 z późniejszymir) znajdujące się w zasięgu
znacznęgo oddziaływania przedsięwzięcia

11)Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania,
spowodowane Ę,m, Że mimo zastosowanych dostępnych rozvmązart technicznych,
technologicztych }organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska
poza terenem zakładu lub innego obięktu.

Podpis wnioskodawcy


