
Wykaz wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na 

terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 2007r. 
Karta informacyjna-formularz A 

 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 1 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-1/07 
4 Data złożenia 04.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Monika, Tomasz Kopeć 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Zdęcia 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-1/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/15 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 2 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-3/07 
4 Data złożenia 08.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dudys Dariusz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-20/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/1 

12 Uwagi - 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 3 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-4/07 
4 Data złożenia 08-01-2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marbet Sp. z.o.o. 
Bielsko Biała 

ul. Chochołowska 28 
REGON 072722154 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Protokół oględzin drzew, mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-4/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/2 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 4 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-5/07 
4 Data złożenia 09.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

KONTAKT-SIMON  
Spółka Akcyjna 
ul. Bestwińska 21 

Czechowice- Dziedzice 
REGON 272195300 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-5/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/3 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 5 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew. 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-6/07 
4 Data złożenia 10.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Nowak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Drzewo znajduje się na gruncie 
leśnym. 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
- 

12 Uwagi Decyzję w tej sprawie może wydać 
nadleśnictwo w Bielsku-B. 

 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 6 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-7/07 
4 Data złożenia 11.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Katowicach 

ul. Dworcowa 3  
40-012 Katowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Wypis z rejestru gruntów 
Mapa z zaznaczoną lokalizacją 

drzewa 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-7/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/9 

12 Uwagi - 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 7 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-8/07 
4 Data złożenia 11.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

Oddział w Katowicach Rejon w 
Pszczynie 

43-200 Pszczyna 
ul. Bielska 32 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-8/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/5 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 8 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-9/07 
4 Data złożenia 11.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dariusz Pilarz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-9/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/6 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 9 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-10/07 
4 Data złożenia 11.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zakład Usług Rekultywacyjnych i 
Ochrony Środowiska Naturalnego 
„EKO-FLOR” Krzysztof Męcka z 
siedzibą w Katowicach przy ul. 

Wozaków12 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Inwentaryzacja drzew 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-10/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/4 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-11/07 
4 Data złożenia 15.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata Puchalik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-11/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/7 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 11 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-12/07 
4 Data złożenia 09.01.2006 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leszek Czarnecki 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku -Mapka działki z zaznaczonym 
pasem drzew do usunięcia. 
-Zawiadomienie z Sądu 
Rejonowego w Pszczynie dot. 
Własności działki nr 2117/6. 

7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-12/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/65 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 12 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-13/07 
4 Data złożenia 17.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Distel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-13/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
A/11 

12 Uwagi - 
 



Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 13 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-18/07 
4 Data złożenia 23.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Eugenia Wójtowicz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-18/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/8 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 14 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-19/07 
4 Data złożenia 24.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesława Łagowska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-140/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/114 

12 Uwagi Wniosek został dosłany i 
zarejestrowany jako 
 OŚ/7635-1-140/07 

 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 15 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-20/07 
4 Data złożenia 26.01.07 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dudys Dariusz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-20/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/1 

12 Uwagi Sprawa połączona z  
OŚ/7635-1-3/07 

 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 16 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-24/07 
4 Data złożenia 29.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian Twardzik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-24/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/17 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 17 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-25/07 
4 Data złożenia 06.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Jelonek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-25/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/14 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 18 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-26/07 
4 Data złożenia 06.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

„KRYMAX” s.c.  
Marian Mazanek & Bogusław 

Więcek 
z siedzibą w 

43-382 Bielsko-Biała 
ul. Antyczna 6 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-26/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/13 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 19 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-28/07 
4 Data złożenia 15.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Kłaptocz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-28/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/10 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 20 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-31/07 
4 Data złożenia 15.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Wyród-Lach i Wiesław Lach 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-31/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/24 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 21 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-32/07 
4 Data złożenia 16.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bronisław Przemyk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-32/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/20 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 22 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-34/07 
4 Data złożenia 19.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Emila Ryszka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-34/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/18 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 23 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-36/07 
4 Data złożenia 20.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia Skarżeńska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-36/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/12 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 24 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-37/07 
4 Data złożenia 21.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Bielsku Białej 43-382 

ul. Regera 81  
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-37/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/22 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 25 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-39/07 
4 Data złożenia 23.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marcin Górecki 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-39/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/28 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 26 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-40/07 
4 Data złożenia 27.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian Borgieł 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-40/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/32 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 27 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-41/07 
4 Data złożenia 27.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Sławomir Kwaśny  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-41/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/25 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 28 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-42/07 
4 Data złożenia 27.02.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Bartas 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-42/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/19 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 29 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-43/07 
4 Data złożenia 02.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marbet Sp. z.o.o. 
Bielsko Biała 

ul. Chochołowska 28 
REGON 072722154 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Wykaz drzew 
Plan lokalizacji 

Pismo Urzędu Miasta 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-43/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/21 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 30 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-44/07 
4 Data złożenia 06.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Inżynieryjno-Hydrotechnicznego 

„INŻBUD” Ireneusz Sztuka, Marek 
Wojs S.J. z siedzibą w Ustroniu ul. 

Sportowa 9 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-44/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/23 

12 Uwagi - 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 31 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-45/07 
4 Data złożenia 06.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Lechenderowicz 
Przemysław Sikora 

Damian Fliś 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

- 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
- 

12 Uwagi Wniosek wycofany  

 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 32 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-47/07 
4 Data złożenia 09.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Bestwińska 17 43-502 
Czechowice Dziedzice 
Regon 072739657 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-47/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/38 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 33 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-48/07 
4 Data złożenia 09.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ks. Barabasza10 

43-502 Czechowice –Dziedzice 
Regon 072909243 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-48/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/33 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 34 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-49/07 
4 Data złożenia 13.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ludwika i Krzysztof Plizoń 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-49/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/26 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 35 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-50/07 
4 Data złożenia 13.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna i Bogusław Więcek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-50/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/39 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 36 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-52/07 
4 Data złożenia 15.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Kocek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-52/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/29 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 37 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-53/07 
4 Data złożenia 20.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Czechowice S.A. 
ul. Łukasiewicza 2 

43-502 Czechowice - Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-53/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/36 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 38 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-54/07 
4 Data złożenia 11.01.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Parafiny Sp. z o. o.  
ul. 3-go Maja 101 

38-200 Jasło 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-54/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/37 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 39 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-56/07 
4 Data złożenia 15.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Arkadiusz Durys 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-56/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/30 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 40 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-57/07 
4 Data złożenia 20.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Michalik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-57/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/50 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 41 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-58/07 
4 Data złożenia 26.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Eugeniusz Jurczyk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-58/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/27 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 42 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-59/07 
4 Data złożenia 27.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

P.W. „BAZA” sp.j. W. Distel & W. 
Jachnik & K. Drożdż z siedzibą w 
Czechowicach Dziedzicach przy ul. 

Barlickiego 42 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-59/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/49 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 43 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-60/07 
4 Data złożenia 28.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszaniowa ul. Narutowicza 79 
43-502 Czechowice – Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka,  
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-60/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/40 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 44 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-61/07 
4 Data złożenia 28.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Katowicach 

ul. Dworcowa 3  
40-012 Katowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Wypis z rejestru gruntów 
Mapa z zaznaczoną lokalizacją 

drzew 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-61/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/43 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 45 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-62/07 
4 Data złożenia 30.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Wala 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-62/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/44 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 46 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-63/07 
4 Data złożenia 29.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. 
Barabasza 9 

43-502 Czechowice – Dziedzice 
Regon 072739344 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-63/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/34 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 47 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-64/07 
4 Data złożenia 03.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Regina i Piotr Ceglarz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-64/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/45 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 48 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-65/07 
4 Data złożenia 04.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

TRW Steering System Poland  
Sp. Z o. o. ul. Słowackiego 33 
43-502 Czechowice- Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-65/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/31 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 49 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-66/07 
4 Data złożenia 26.03.07 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz i Dorota Bieńko 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-66/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/58 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 50 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-67/07 
4 Data złożenia 26.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesław Wójcik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-67/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/51 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 51 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-68/07 
4 Data złożenia 27.03.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Maszczyński 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-68/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/42 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 52 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-69/07 
4 Data złożenia 05.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina Grabarz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-69/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/46 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 53 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-70/07 
4 Data złożenia 10.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusław Surma 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-70/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/47 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 54 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-71/07 
4 Data złożenia 11.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Antoni Janik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-71/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/59 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 55 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-72/07 
4 Data złożenia 16.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rzymsko-Katolicka Parafia św. 
Stanisława B.M. w Podraju 

ul. Zajęcza 10a 
43-502 Czechowice - Dziedzice 

 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-72/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/35 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 56 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-73/07 
4 Data złożenia 16.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara Szkabrat 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-73/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/48 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 57 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-74/07 
4 Data złożenia 17.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata, Ewa Firganek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-74/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/60 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 58 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-75/07 
4 Data złożenia 18.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rozalia i Jan Jarczok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-75/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/41 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 59 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-77/07 
4 Data złożenia 24.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Łukasz, Bronisław, Mirosław 
Świgoń oraz Maria Pytel 

 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Wypis z rejestru gruntów, 

Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-77/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/91 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 60 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-79/07 
4 Data złożenia 24.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Majka 
Łucja Przybyła-Majka 

 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-79/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/61 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 61 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-81/07 
4 Data złożenia 17.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowcka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ul. Narutowicza 79 
43-502 Czechowice Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-81/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/66 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 62 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-82/07 
4 Data złożenia 27.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Renata Pielgrzym  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-82/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/52 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 63 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-83/07 
4 Data złożenia 30.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Katarzyna i Rafał Biniek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-83/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/53 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 64 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-84/07 
4 Data złożenia 27.02.2006 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Oil S.A. odział w 
Czechowicach Dziedzicach ul. 

Łukasiewicza 2  
43-502 Czechowice - Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapy ewidencyjne 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-84/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/64 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 65 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-85/07 
4 Data złożenia 04.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga, Wacław Herok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-85/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/56 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 66 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-86/07 
4 Data złożenia 26.04.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata, Bogdan Byrdziak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-86/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/55 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 67 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-87/07 
4 Data złożenia 04.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Foksiński 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-87/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/56 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 68 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-88/07 
4 Data złożenia 04.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Korzeniowski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-88/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/68 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 69 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-89/07 
4 Data złożenia 08.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara Ostawińska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-89/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/57 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 70 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-92/07 
4 Data złożenia 10.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Przedszkole Publiczne Nr 3 
ul. Junacka 2 

Czechowiece-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-92/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/87 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 71 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-94/07 
4 Data złożenia 15.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusław Rudziński 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Zdjęcie 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-94/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/69 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 72 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-95/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka  ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-95/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/102 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 73 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-96/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-96/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/103 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 74 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-97/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-97/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/92 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 75 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-98/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-98/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/93 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 76 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-99/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-99/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/94 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 77 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-100/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-100/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/95 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 78 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-101-/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-101/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/104 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 79 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-102/07 
4 Data złożenia 22.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka ewidencyjna 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-102/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/96 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 80 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-103/07 
4 Data złożenia 23.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata Szuta 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-103/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/62 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 81 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-104/07 
4 Data złożenia 23.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja mieszkań 
„SILWSIA” Sp. z o. o. 
ul. Nad Białką 2 a 

43-503 Czechowice- Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-104/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/70 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 82 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 

3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-105/07 
4 Data złożenia 23.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Węglowa 71 

43-503 Czechowice- Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-105/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/71 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 83 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-106/07 
4 Data złożenia 23.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Górniczej 63,  

Czechowicach-Dziedzicach 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja odmowna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/82 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 84 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-107/07 
4 Data złożenia 23.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Górniczej 63,  

Czechowicach-Dziedzicach 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja odmowna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/83 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 85 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-108/07 
4 Data złożenia 23.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Braci Sofków 3 

43-503 Czechowice- Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-108/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/72 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 86 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-113/07 
4 Data złożenia 30.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowcka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ul. Narutowicza 79 
43-502 Czechowice- Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-113/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/73 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 87 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-114/07 
4 Data złożenia 31.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta, Jerzy Guzy 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-114/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/87 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 88 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew  
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-115/07 
4 Data złożenia 31.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Śląski Zarząd Melioryzacji i 
Urządzeń Wodnych w Katowicach, 
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-115/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/86 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 89 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-116/07 
4 Data złożenia 31.05.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata, Marian Chmura 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-116/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/75 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 90 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-117/07 
4 Data złożenia 05.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kazimierz Rosner 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-117/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/78 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 91 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-118/07 
4 Data złożenia 12.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku Białej 43-382  

ul. Regera81 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-118/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/63 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 92 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-119/07 
4 Data złożenia 15.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku Białej 43-382  

ul. Regera81 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-119/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/121 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 93 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-123/07 
4 Data złożenia 18.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej, ul. Regera 81,  

43-382 Bielsko-Biała 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-123/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/67 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 94 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-124/07 
4 Data złożenia 27.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia Jarczok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-124/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/85 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 95 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-126/07 
4 Data złożenia 28.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aleksandra, Tomasz Czernin 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-126/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/89 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 96 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-127/07 
4 Data złożenia 29.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej, ul. Regera 81,  

43-382 Bielsko-Biała 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-127/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/107 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 97 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-128/07 
4 Data złożenia 29.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Brunon Kieloch 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-128/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/88 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 98 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-129/07 
4 Data złożenia 29.06.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Brunon Kieloch 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/88 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 99 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-130/07 
4 Data złożenia 02.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Fabryka Zapałek „Czechowice” 
S.A., ul Łukasiewicza 5, 

43-502 Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-130/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 

11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

B/77 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 100 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-131/07 
4 Data złożenia 06.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agnieszka Kupczak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-131/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/84 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 101 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-134/07 
4 Data złożenia 09.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Lidia, Marian Razowski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-134/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/80 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 102 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-135/07 
4 Data złożenia 10.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

B.H.”Podbeskidzie”, 
ul. Ligocka 44, 43-502 
Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-135/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/79 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 103 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-136/07 
4 Data złożenia 10.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew Wizner 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-136/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/81 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 104 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-137/07 
4 Data złożenia 16.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Węglowa 67, 43-502  
Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-137/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/105 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 105 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-138/07 
4 Data złożenia 16.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Węglowa 67, 43-502  
Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/106 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 106 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-140/07 
4 Data złożenia 27.07.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesława Łagowska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-140/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/114 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 107 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-141/07 
4 Data złożenia 02.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

„Domus” A.Chromik i wspólnicy 
SP.J., ul. Niepodległości 25, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-141/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/99 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 108 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-144/07 
4 Data złożenia 03.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Mojżyszek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-144/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/97 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 109 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-145/07 
4 Data złożenia 03.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bazyl Szuster 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-145/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/111 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 110 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-147/07 
4 Data złożenia 06.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata Jakóbiec 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-147/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/90 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 111 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-148/07 
4 Data złożenia 07.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej, ul. Regera 81,  

43-382 Bielsko-Biała 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-148/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/98 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 112 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-149/07 
4 Data złożenia 07.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej, Janina Pikuła 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-149/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/108 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 113 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-151/07 
4 Data złożenia 10.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Cecylia Więcek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-151/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/101 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 114 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-152/07 
4 Data złożenia 13.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Edward Jurczyk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-152/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/100 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 115 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-154/07 
4 Data złożenia 16.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata i Jarosław Wieliczka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-154/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/115 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 116 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-156/07 
4 Data złożenia 17.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aneta Szubert 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Odpowiedź pisemna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
- 

12 Uwagi Na drzewa owocowe nie jest 
wymagane zezwolenie 

 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 117 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-157/07 
4 Data złożenia 21.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian, Małgorzata Danel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-157/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/109 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 118 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-158/07 
4 Data złożenia 22.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rafał Gabryś 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-158/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/138 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 119 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-159/07 
4 Data złożenia 23.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Londzin 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-159/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/117 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 120 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-161/07 
4 Data złożenia 27.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Emilia Płaska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-161/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/139 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 121 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-162/07 
4 Data złożenia 28.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Kozieł 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-162/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/110 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 122 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-163/07 
4 Data złożenia 28.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stefania, Eugeniusz Szupuła 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-163/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/118 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 123 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-164/07 
4 Data złożenia 31.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusław Rudziński 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-164/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/129 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 124 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-165/07 
4 Data złożenia 31.08.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Monika i Stanisław Lusio 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-165/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/119 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 125 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-167/07 
4 Data złożenia 03.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-167/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/130 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 126 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-168/07 
4 Data złożenia 03.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-168/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/131 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 167 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-169/07 
4 Data złożenia 03.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-169/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/143 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 168 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-170/07 
4 Data złożenia 03.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-170/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/131 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 169 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-171/07 
4 Data złożenia 05.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszek Gabryś 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-171/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/128 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 170 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-175/07 
4 Data złożenia 12.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach, 
ul. Jesionowa 9a, K-ce 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-175/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/160 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 171 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-176/07 
4 Data złożenia 14.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian Pokusa 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-176/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/122 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 172 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-177/07 
4 Data złożenia 14.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rzymsko-Katolicka Parafia 
N.M.P. Wspomożenia Wiernych, 

ul. Legionów 57 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-177/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/112 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 173 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-180/07 
4 Data złożenia 18.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

MARBET Sp. z o.o. 
ul. Chochołowska 28, 43-346 

Bielsko-Biała 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-180/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/123 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 174 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-182/07 
4 Data złożenia 20.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara Kłaptocz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-182/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/113 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 175 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-183/07 
4 Data złożenia 24.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Sporny, Lesław Zuber 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-183/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/125 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 176 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-186/07 
4 Data złożenia 26.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Eugeniusz Bodzek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-186/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/126 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 177 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-187/07 
4 Data złożenia 27.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-187/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/152 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 178 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-188/07 
4 Data złożenia 27.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-188/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/133 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 179 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-189/07 
4 Data złożenia 27.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-189/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/134 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 180 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-190/07 
4 Data złożenia 27.09.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata Kolosa 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-190/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/116 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 181 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-191/07 
4 Data złożenia 01.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. 
Stanisława B.M. w Czechowicach-

Dziedzicach, ul. Zajęcza 16a 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-191/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/120 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 182 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-192/07 
4 Data złożenia 03.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-192/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/153 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 183 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-194/07 
4 Data złożenia 03.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alina Kozioł 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-194/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/127 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 184 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-195/07 
4 Data złożenia 04.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ireneusz Glos 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-195/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/146 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 185 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-197/07 
4 Data złożenia 05.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bronisław Kozak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

- 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
- 

12 Uwagi Pisemna prośba o wycofanie 
wniosku 

 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 186 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-198/07 
4 Data złożenia 09.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia Kocur-Kosińska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-198/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/137 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 187 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-200/07 
4 Data złożenia 12.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew Kaczmarski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-200/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/135 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 188 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-201/07 
4 Data złożenia 16.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej, ul. Regera 81 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-201/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/124 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 189 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-202/07 
4 Data złożenia 16.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka, protokół z oględzin 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-202/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/158 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 190 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-203/07 
4 Data złożenia 16.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-203/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/159 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 191 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

krzewu. 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-204/07 
4 Data złożenia 16.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-204/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/163 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 192 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-205/07 
4 Data złożenia 16.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-205/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/154 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 193 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-206/07 
4 Data złożenia 16.101.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-206/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/155 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 194 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-207/07 
4 Data złożenia 18.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jacek Wrzoł 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-207/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/147 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 195 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-208/07 
4 Data złożenia 22.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kompania Węglowa S.A., 
ul. Granitowa 132, Beruń 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-208/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/6 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 

 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 196 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-209/07 
4 Data złożenia 23.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Siwiec 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-209/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/141 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 197 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-210/07 
4 Data złożenia 23.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Wala 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-210/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/144 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 198 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-211/07 
4 Data złożenia 23.10.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grzegorz Drobnik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-211/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/142 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 199 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-214/07 
4 Data złożenia 08.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dariusz Drewniak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-214/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/145 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 200 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-215/07 
4 Data złożenia 08.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 79, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapka 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-215/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/2 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 201 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-218/07 
4 Data złożenia 12.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Kaleja 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-218/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/150 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 202 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-220/07 
4 Data złożenia 15.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata i Marcin Raszka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-220/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/148 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 203 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-221/07 
4 Data złożenia 19.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jacek Skrbeński 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-221/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/161 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 204 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-222/07 
4 Data złożenia 19.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian Donocik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-222/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/156 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 205 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-224/07 
4 Data złożenia 21.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata i Kazimierz Osiński 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-224/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/149 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 206 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-225/07 
4 Data złożenia 22.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara i Marek Razowscy 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-225/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/162 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 207 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-226/07 
4 Data złożenia 26.11.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Łucja Lorańczyk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-226/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/151 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 208 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-229/07 
4 Data złożenia 05.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aleksander Kłaptocz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/16 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 209 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-233/07 
4 Data złożenia 11.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Polok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-233/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/157 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 210 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-237/07 
4 Data złożenia 12.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata i Jan Zbijowscy 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-237/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/17 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 211 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-238/07 
4 Data złożenia 14.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna i Włodzimierz Wojtylak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-238/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/4 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 212 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-239/07 
4 Data złożenia 19.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Hoczek, Ewa Gazdajka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-239/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/164 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 213 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-241/07 
4 Data złożenia 17.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Cieślik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-241/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/165 

12 Uwagi - 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 214 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-243/07 
4 Data złożenia 18.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Tomaszek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-243/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/18 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 215 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-244/07 
4 Data złożenia 18.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszka i Bronisław Wodziak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-244/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/1 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 216 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-245/07 
4 Data złożenia 31.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Szary 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-245/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/3 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 217 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-246/07 
4 Data złożenia 28.12.2007 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Kłaptocz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok.410, 

tel.214-71-00 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ/7635-1-246/07 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/5 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2008 r. 
 


