
Formularz E – karta informacyjna 

 

rok 2009 
 
 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.7635/A/1//09 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-732 w miejscowości Piekary – 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 110 kg 

4. Data sporządzenia dokumentu 14.04.2009 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.  

ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc 

(REGON 610246631) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 9,3 Mg 

obszar skażenia: ok. 20 m2 

zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA  

Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa 

 

 

 

 

rok 2010 
 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.7635/A/1//10 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-1129 w miejscowości Leżajna II – 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 98 kg 

4. Data sporządzenia dokumentu 28.07.2009 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.  

ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc 

(REGON 610246631) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 5,3 Mg 
obszar skażenia: ok. 12 m2 

zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA  

Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzylesie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.7635/A/2//10 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-712 w miejscowości Gaj Stary – 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 180 kg 

4. Data sporządzenia dokumentu 28.07.2009 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.  

ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 13,3 Mg 
obszar skażenia: ok. 28 m2 

zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA  

Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzylesie 

  

 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.7635/A/3//10 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-1129 w miejscowości  

Sułkowice II – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w 

ilości 190 kg 

4. Data sporządzenia dokumentu 06.09.2009 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.  

ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 14,4 Mg 
obszar skażenia: ok. 30 m2 

zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA  

Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzylesie 

 

 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.7635/A/4//10 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-928 w miejscowości Mazew - 

Hydrofornia – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w 

ilości 240 kg 

4. Data sporządzenia dokumentu 09.09.2009 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.  

ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 8,2 Mg 

obszar skażenia: ok. 17 m2 

zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA  
Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzylesie 

 

 



rok 2012 
 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.6231.1.2012.MMJ 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-803 w miejscowości Konarzew - 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok.  

24 m2 – uszkodzenie transformatora 

4. Data sporządzenia dokumentu 04.07.2012 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku  

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 11,8 Mg 

obszar skażenia: ok. 24 m2 

odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę  

SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. 

 ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesoła 

 

 

 
 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.6231.2.2012.MMJ 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-803 w miejscowości Konarzew - 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok.  

27 m2 - kradzież transformatora 

4. Data sporządzenia dokumentu 04.07.2012 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku  

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 12,6 Mg 

obszar skażenia: ok. 27 m2 

odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę  
SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. 

 ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.6231.3.2012.MMJ 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-803 w miejscowości Konarzew - 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok.  

30 m2 – szkoda podczas burzy/wichury 

4. Data sporządzenia dokumentu 31.07.2012 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku  

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 26,9 Mg 

obszar skażenia: ok. 31 m2 

odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę  

SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. 

 ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesoła 

 
Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.6231.4.2012.MMJ 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-731 w miejscowości Piekary - 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok.  

8 m2 – uszkodzenie transformatora 

4. Data sporządzenia dokumentu 04.07.2012 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku  

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 7,5 Mg 

obszar skażenia: ok. 8 m2 

odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę  

SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. 
 ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesoła 

 

Lp. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii 

1. Numer wpisu  

2. Nazwa dokumentu ROS.6231.5.2012.MMJ 

3. Zakres przedmiotowy dokumentu informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej 

 na stacji transformatorowej S3-829 w miejscowości Gawrony - 

wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok.  

31 m2  

4. Data sporządzenia dokumentu 04.07.2012 r. 

5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)  

6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku  

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075) 
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa 

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 

kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

9. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który opracował dokument 

 

10. Numery innych kart w wykazie dotyczących 

podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu 

 

11. Uwagi 17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 18,0 Mg 

obszar skażenia: ok. 31 m2 

odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę  

SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. 

 ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesoła 



 


