
Spis kart informacyjnych typu E – karty informacyjne 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 
 

Typ 
Numer 
kolejnej 

karty 
Zakres przedmiotowy dokumentu Zamawiający 

wykonanie dokumentu
Wykonawca 
dokumentu 

Data i miejsce 
sporządzenia 
dokumentu 

Odsyłacz 
do karty 

E 1/09 

Sprawozdanie OŚ-OP2 zawierające 
informacje o: 
1) wielkościach wprowadzonych na 
rynek krajowy opakowań i 
produktów, z podziałem na 
poszczególne rodzaje opakowań i 
produktów, z wyszczególnieniem 
odpowiednio masy lub ilości, 
2) osiągniętych wielkościach 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, z
wyszczególnieniem odpowiednio 
masy lub ilości, 
3) wpływach z opłat produktowych 
wraz z odsetkami, z podziałem na 
poszczególne rodzaje opakowań i 
produktów za 2008 rok. 

- 

 
Marszałek 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

28.04.2009 r., 
Kielce pokaż kartę

 

E 2/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 
wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 

- 
HOCHTIEF Polska 

Sp. z o. o, 
ul. Elbląska 14 

01-737 Warszawa 
REGON 012127116 

30.12.2008 r. pokaż kartę
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.1.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.2.09.pdf


gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

E 3/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 
wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 
gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

- 
Franspol Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 10 

62-510 Konin 
REGON 310100380 

 
23.12.2008 r. 

 
pokaż kartę

 

E 4/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 
wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 
gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

- 
DEGREMONT S.A 

Oddział w Polsce 
ul. Kopernika 17 

00 - 359 Warszawa 
REGON 015623650 

06.04.2009 r. pokaż kartę
 

E 5/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

- 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 

– WSCHÓD S.A. 
ul. Żeromskiego 75 

26-600 Radom 
REGON 670131536 

09.03.2009 r. pokaż kartę
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.3.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.4.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.5.09.pdf


wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 
gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

E 6/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 
wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 
gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

- 

ZAK SERWIS  
Sp. z o.o. 

Skr. Poczt. 163 
ul. Mostowa 24D 

47-220 Kędzierzyn-
Koźle 
 

27.03.2009 r. pokaż kartę
 

E 7/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 
wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 
gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 

- 
TERMOIZOLACJA 

S.A. 
ul. Padlewskiego 6 

41 – 800 Zabrze 

05.02.2009 r.  
pokaż kartę

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.6.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.7.09.pdf


transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

E 8/09 

Informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi 
odpadami zawiera: 
1) wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 
wytworzenia, 
2) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów 
przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku, 
3) informacje wskazujące na 
sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
4) opis dalszego sposobu 
gospodarowania odpadami, z 
uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzaju magazynowanych odpadów.

- 

HOCHTIEF Polska 
Sp. z o. o, 

ul. Elbląska 14 
01-737 Warszawa, 

REGON 012127116 

06.04.2009 r. pokaż kartę
 

E 9/09 Karta informacyjna złoża wapieni  
„Gożdziec” 

Marian Jasiński 
ul. Sikorskiego 3 

zam. 26-065 Piekoszów 
 

mgr inż. Ryszard 
Knapczyk Marzec 2009 pokaż kartę

 

E 10/09 Karta informacyjna złoża 
dolomitów „Łukowa – Popławy” 

Paweł Piotr Święcicki 
Tuszynek Majoracki 

ul. Królewska 47 
95-080 Tuszyn  

mgr inż. Tadeusz 
Radomski Maj 2009 pokaż kartę

 

E 11/09 Karta informacyjna złoża 
piaskowców „Kopulak 1” 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 

„Sosnowica” s.c.  
J. Wiąckiewicz,  

G. Rębosz,  
Siodła  

26-050 Zagnańsk  

mgr inż. Ryszard 
Knapczyk Maj 2009 pokaż kartę

 

E 12/09 Karta informacyjna złoża piasków 
„Dziebałtów I ” 

Jarosław Kornecki 
ul. Kołątaja 8/1 
26-200 Konskie 

dr Bronisław 
Kwapisz Czerwiec  2009 pokaż kartę

 

E 13/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Stobiec I” 

Kopalnie Dolomitu S.A. 
w Sandomierzu,  

ul. Błonie 8 
27-600 Sandomierz  

mgr Krzysztof 
Przybyszewski Lipiec  2009 pokaż kartę

 

E 14/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Stobiec ” 

Kopalnie Dolomitu S.A. 
w Sandomierzu,  

ul. Błonie 8 
27-600 Sandomierz  

mgr Krzysztof 
Przybyszewski Lipiec  2009 pokaż kartę

 

E 15/09 Karta informacyjna złoża piasków 
„Suków III ” 

Kieleckie Kopalnie 
Surowców Mineralnych 

ul. Ściegiennego 5 

Prof. dr hab. Inż. 
Marek Nieć  Lipiec  2009 pokaż kartę

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.8.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.9.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.10.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.11.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.12.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.13.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.14.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.15.09.pdf


25-033 Kielce 

E 16/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Kamienna Góra - Obice” 

Port Lotniczy Kielce 
Spółka Akcyjna 

ul. Szermentowskiego 5 
25 - 405 Kielce 

Mgr inż. Józef 
Kowalik, 

K.Bednarz  
Sierpień 2009 pokaż kartę

 

E 17/09 Karta informacyjna złoża piasków 
„Pawłowice II” 

Maria Chojnacka 
Pawłowice 62 

28-411 Michałów 

Mgr inż. Tadeusz 
Radomski Sierpień 2009 pokaż kartę

 

E 18/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Lipa 1” 

CONDITE Sp. z o.o. 
ul. Zagnańska 61  

25-528 Kielce 

Mgr inż. Krzysztof 
Przybyszewski Wrzesień 2009 pokaż kartę

 

E 19/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Lipa” 

CONDITE Sp.z o.o. 
ul. Zagnańska 61  

25-528 Kielce 

Mgr inż. Krzysztof 
Przybyszewski Wrzesień 2009 pokaż kartę

 

E 20/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Ostrówka” i „Ołowianka” 

Nordkalk Sp. z o. o.  
Zakład w Miedziance 

26-065 Piekoszów  

Mgr Krzysztof 
Przybyszewski Wrzesień 2009 pokaż kartę

 

E 21/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Skrzelczyce 1” 

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „Fart” 

Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 268 A 

25-116 Kielce  

Mgr Krzysztof 
Przybyszewski 

Październik 
2009 pokaż kartę

 

E 22/09 
Karta informacyjna złoża 

piaskowców 
„Sosnowica” 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 

„Sosnowica” S.C.  
J. Wiąckiwicz,  

G. Rębosz Siodła 
26-050 Zagnańsk 

Mgr Benedykt 
Musiał 

Październik 
2009 pokaż kartę

 

E 23/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Skrzelczyce” 

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „Fart” 

Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 268 A  

25-116 Kielce 

Mgr Krzysztof 
Przybyszewski 

Październik 
2009 pokaż kartę

 

E 24/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Anna” 

Antoni Dymiński 
DAVEX 2 Sp. z o.o. 

ul. Nicejska 1 nr lok.356
02-764 Warszawa  

Wiesław Jabłoński Październik 
2009 pokaż kartę

 

E 25/09 Karta informacyjna złoża piasków 
„Brody I” 

Jerzy Polak 
Podlesie 50 

28-220 Oleśnica  

Mgr inż. Lucyna 
Pyżewicz 

Październik 
2009 pokaż kartę

 

E 26/09 Karta informacyjna złoża piasków 
„Wąchock”  

Adam Węgrzecki 
ul. Armii Krajowej 

23m.87 
27-200 Starachowice 

Mgr inż.Tadeusz 
Radomski Listopad 2009 pokaż kartę

 

E 27/09 Karta informacyjna złoża wapieni 
„Szczukowskie Górki I” 

Kopalnie Odkrywkowe 
Surowców Drogowych 

S.A. 
ul. Ściegiennego 177 

25-116 Kielce  

Mgr Józef Żurak Listopad 2009 pokaż kartę
 

E 28/09 Karta informacyjna złoża piasków 
„Nida” 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 
„MAGNAT” sp. z o.o. 
Bilcza ul. Rolnicza 25 

Inż. Antonina Gad Grudzień 2009 pokaż kartę
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.16.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.17.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.18.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.19.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.20.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.21.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.22.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.23.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.24.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.25.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.26.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.27.09.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/8105/E.28.09.pdf


 


