
                                                                      

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
wg art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 

 

Uwaga –  przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie,  także jeżeli  są one realizowane
przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko) 

1. Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia 1

……………………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………… ……………………….

2. Nazwa przedsięwzięcia 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

• adres:.........................................................................................................................................……………. 

• nr działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych: ….............................................................………….. 

….................................................................................................................................................………….. 

• opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy:

             .................................................................................................................................................…………….

• charakterystyka terenu znajdującego się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczonym 

na mapie ewidencyjnej:

             ……………………………………………………………………………………………………………...

4. Rodzaj przedsięwzięcia 

………………………………………………………………………………………………………. ………….

5. Skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne, wymiary, moc, 

średnica, długość itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Obsługa komunikacyjna: 

-  lokalizacja  wjazdu  i  wyjazdu:  …………...….................................................................................………….

…………………………………………………………………………………………………………………...

- ilość miejsc parkingowo–postojowych na terenie objętym inwestycją: ……………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania: 

• powierzchnia zabudowy terenu, istniejących i planowanych obiektów  budowlanych: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

• gabaryty  obiektów budowlanych istniejących i planowanych: 

       ......................................................................................................................................................…………...
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• porównanie  dotychczasowego  użytkowania  terenu  z  planowanym  jego  zagospodarowaniem
….......................................................................................................................................................................
............ ..................................................................................................................................…………………

• wskazanie jaki procent powierzchni działki zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie
czynnej 

         …………………………………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………………………………….
         ………………………………………………………………………………………………………………….
 

8. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

• pokrycie nieruchomości szatą roślinną istniejącą :
…..........................
…………………………………………………………………………………………….

           ..………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………..

• pokrycie nieruchomości szatą roślinną planowaną :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

• zestawienie  z  inwentaryzacji  terenowej  wraz  z  charakterystyką,  w  tym  liczba  drzew i  powierzchnia
krzewów:

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

• określenie  czy  w  związku  z  planowanym  przedsięwzięciem  zachodzi  konieczność  usuwania  zieleni
i w jakim zakresie, wskazanie liczby drzew i powierzchni krzewów przewidzianych do wycięcia: 

……………………………………………………………………………………………................................…

...................................................................................................................................................................………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

• uzasadnienie konieczności ewentualnego wycięcia drzew lub krzewów:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

 

9. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności) 

 ogólna charakterystyka techniczna przedsięwzięcia: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 rodzaje instalacji: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

 powiązania technologiczne z innymi instalacjami: ………………………………………………….. ……..

………………………………………………………………………………………………………………..

 czy zakład posiada instalacje mogące być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych?

 ……………………………………………………………………………………………………. ………...
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10. Ewentualne  warianty  przedsięwzięcia  (analiza  wariantów  i  porównanie  ekologicznych  skutków
inwestycji m.in. z wariantem polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, wariantowanie może być
np.:  lokalizacyjne,  organizacyjne,  techniczne,  technologiczne,  w  zakresie  rozwiązań  konstrukcyjnych,
zakresu,  skali  przedsięwzięcia,  wielkości,  sposobu  zagospodarowania  i  użytkowania  terenu,  urządzeń
ochrony środowiska itp., z przedstawieniem np. wariantów najkorzystniejszych przyrodniczo, społecznie
lub inwestorsko, z jednoznacznym określeniem, który wariant jest przedmiotem wniosku). 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

11. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

WODA: 
Źródło (wody

powierzchniowe,
podziemne,
wodociąg) 

Miejsce  
poboru / ujęcia / zakupu  

wody 

Ilość wykorzystywanej wody [m3] 

cele
socjalnobytowe 

cele
technologiczne inne cele 

     

     
 

SUROWCE I 
MATERIAŁY: 

Rodzaj Ilość 

  

  

  

  
 

PALIWA: 

Rodzaj paliwa 
Ilość wykorzystywanego paliwa 

Mg/rok 
węgiel  

gaz  

olej  

koks  

inne  
 

ENERGIA: 

Rodzaj 
Zapotrzebowanie na energię  [kW] / [MW]

/ m3/h 
elektryczna  

cieplna  

gazowa  
 

Wykorzystywane źródła energii odnawialnej 

Rodzaj Moc [kW] 
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   Inne: 

   .................................................................................................................................................................……….. 

 

12. Rozwiązania chroniące środowisko  (ich zastosowanie ma zapewnić ochronę środowiska oraz zdrowia
i  życia ludzi przed oddziaływaniem inwestycji i zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia
nie  przekroczy  standardów jakości  środowiska  poza  terenem,  do  którego  wnioskodawca  posiada  tytuł
prawny ani nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie nie ustalono tych standardów 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….. ………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

• działania i rozwiązania materiałowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz metody i urządzenia
(np.  osłony przeciwhałasowe, wentylacja,  hermetyzacja obiektu,  separatory,  osadniki,  elektrofiltry,  nie
składowanie mas ziemnych z wykopów pod koronami drzew itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

• konieczność prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia i zakres monitoringu 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

13. Rodzaje  i  przewidywane  ilości  wprowadzanych  do  środowiska  substancji  lub  energii  oraz
przewidywane  oddziaływania  (wraz  z  określeniem  wielkości,  złożoności,  prawdopodobieństwa,
czasu  trwania,  częstotliwości  i  odwracalności  oddziaływania),  przy  zastosowaniu  rozwiązań
chroniących środowisko  i  uwzględnieniu  powiązań z  innymi  przedsięwzięciami  oraz  możliwości
kumulowania się oddziaływań. 

a) Etap realizacji przedsięwzięcia  
 Charakterystyka źródeł emisji ……………………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………………………………………………………
 Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia

powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości) 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…...................................................................................................................................................………………..

 Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania:  

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania: …………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………………………….

 Emisja energii  takich,  jak ciepło,  wibracje,  pola elektromagnetyczne,  ich źródło,  rodzaje,  wielkość emisji
i zasięg oddziaływania …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Ilość  i  sposób  odprowadzania  ścieków  socjalno  –  bytowych,  (sposób  oczyszczania  ścieków,  stopień
oczyszczenia,  odbiornik  ścieków,  itp.:
………………………………………………………………………………………………….....………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Rodzaj,  ilość  i  sposób  odprowadzania  ścieków  przemysłowych  (sposób  oczyszczania  ścieków,  stopień
oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.): …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia,
odbiornik ścieków, itp.: 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Ilość i  sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni  utwardzonych –
dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.): 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Oddziaływanie  na  stosunki  wodne,  ilość  wody  przewidziana  do  wypompowania  z  wykopów,  sposób
prowadzenia  prac  odwodnieniowych  i  ich  parametry,  możliwość  powstania  leja  depresyjnego  i  jego
przewidywany zasięg (czy może wykroczyć poza teren własności inwestora): 

……………………………………………………………………………………………………… ……………

….....................................................................................................................................................………………

 Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi
z wykopów i odpadami niebezpiecznymi): 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…......................................................................................................................................................……………...

 Zanieczyszczenia wód i gruntu: 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…......................................................................................................................................................……………...

 Trwałe przekształcenia rzeźby terenu: 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…......................................................................................................................................................……………...

 Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę: 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz
na zdrowie ludzi:  

……………….............................................................................................................................……………………..
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b) Etap eksploatacji przedsięwzięcia  
 Charakterystyka źródeł emisji: 

 Ilości  i  rodzaje  zainstalowanych  i  planowanych  maszyn,  urządzeń  powodujących  emisje
(zanieczyszczenia  powietrza,  hałas,  ścieki,  odpady,  pola  elektromagnetyczne,  wibracje  i  inne
uciążliwości) 

w tym: 

Zainstalowane urządzenia energetyczne 

L.p. Rodzaj kotła 
Moc

[kW/MW] 

Emitor
wysokość / 
średnica 

[m] 

Paliwo 
(węgiel, gaz, olej,  koks,

inne) 

Stan
techniczny 

      

      

      

      
 

Inne instalacje lub urządzenia 

L.p. Rodzaj instalacji 
Emitor

wys./śr.[m] Emitowane substancje 
Stan

techniczny 

     

     

     

   

 Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania: 

      ………………………………………………………………………………………. …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

 Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji

i zasięg oddziaływania: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 Oddziaływanie na stosunki wodne - w tym na tworzenie się leja depresyjnego:

…………………......…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...
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 Rodzaj,  ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień
oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.):

…………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………

 Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia,

odbiornik ścieków, itp.):

……………………..………………………………..………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych –

dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.):

………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………..

 Rodzaj,  przewidywane  ilości  i  sposób  postępowania  z  odpadami  (w  tym  z  nadmiarowymi  masami

ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi): 

…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………….………………………………………………………………………………..

 Zanieczyszczenia wód i gruntu:

……………………………..…………………………………………………………………………………….

 Trwałe przekształcenia rzeźby terenu:

……………………………..…………………………………………………………………………………….

 Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę:

……….........................................………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………...

 Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona)
oraz na zdrowie ludzi:

…....................................................................................................................................................…………….. 

c) Informacje o tym, czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub wzrost
zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20%  [dotyczy przedsięwzięć,
o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz §3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71)]. 

…....................................................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

14. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko (wraz z uzasadnieniem) 

…...................................................................................................................................................................…...
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…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………...

15. Konieczność  utworzenia  obszaru  ograniczonego  użytkowania  (art.  135  ust.  1  ustawy z  dnia  27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska) 

(Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane
tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i  organizacyjnych nie
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu?) 

….......................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

16. Dane  o  obszarach  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.
o  ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1614)  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia (należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody, które znajdują
się  w pobliżu  planowanego  przedsięwzięcia  lub  mogą  być  narażone  na  jego  oddziaływanie,  określić
odległość  i  możliwość  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  m.in.:  pomniki  przyrody,  projektowane
i ustanowione obszary Natura 2000 (wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki
chronione  w  ramach  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000),  rezerwaty  przyrody,  parki
krajobrazowe (np. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy), obszary chronionego krajobrazu (np. Kielecki
Obszar  Chronionego  Krajobrazu),  parki  narodowe,  użytki  ekologiczne,  stanowiska  dokumentacyjne;
w przypadku braku możliwości oddziaływania fakt ten należy wyczerpująco uzasadnić). 

….............................................................................................................................................................................
...... ..........................................................................................................................................................................
............. ...................................................................................................................................................................
.................... ............................................................................................................................................................
........................... .....................................................................................................................................................
.................................. ..............................................................................................................................................
......................................... .......................................................................................................................................

17. Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia (np. położenie w stosunku do granic
GZWP 417 Kielce, obszarów ochronnych ujęć wód, terenów zalewowych,  informacje o obszarach, na
których standardy  jakości  środowiska  zostały  przekroczone,  czy  na  terenie  zakładu występują  grunty
zanieczyszczone):   

….............................................................................................................................................................................
..... ...........................................................................................................................................................................
........... .....................................................................................................................................................................
................. ...............................................................................................................................................................

 

18. Załączniki (w formie graficznej, kartograficznej, inne): 

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

.............................................     ................................................

miejscowość, dnia       podpis Wnioskodawcy 

Verte
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Realizując obowiązek informacyjny, określony w  art. 13 ust. 1 i  ust. 2 RODO informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach Pl. 2 czerwca 4, 
    kod pocztowy: 26-060, adres e-mail:  gmina@checiny.pl, tel.  41 31 51 006. 
2.  W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
    Danych pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117. 

Szczegółowe informacje o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie
znajdują się na stronie internetowej administratora, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych (w szczegółowej
klauzuli referatu GNOŚR – V):

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1

1  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  a)   rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na środowisko.

  
   □ TAK, wyrażam zgodę                                □ NIE 

 
               …….…………………………………………..                                                …………………………………. 
               (miejscowość, data)                                                                     (podpis) 
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