
Wykaz wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na 

terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 2008 r. 
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.7635-1-1/08 
4 Data złożenia 04.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja Chrobak 

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.7635-1-1/08 
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 2 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-2/08 
4 Data złożenia 09.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Walecki 

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.7635-1-2/08 
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 3 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-3/08 
4 Data złożenia 09.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Guzdek 

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.7635-1-3/08 
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 4 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-5/08 
4 Data złożenia 11.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszek 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.7635-1-5/08 
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 5 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-6/08 
4 Data złożenia 14.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Przedsiębiorstwo Metali 
Nieżelaznych „Borek” Sp. Jawna 

Krzysztof i Maciej Kleszcz 
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.7635-1-6/08 
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 6 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-7/08 
4 Data złożenia 15.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Wypiórkiewicz 

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.7635-1-7/08 
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 7 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-8/08 
4 Data złożenia 15.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Wypiórkiewicz 

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.7635-1-7/08 
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 8 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-9/08 
4 Data złożenia 15.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

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

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.7635-1-9/08 
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 9 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-10/08 
4 Data złożenia 15.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Pączek 

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.7635-1-10/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/11 

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.7635-1-11/08 
4 Data złożenia 15.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Kobiela 

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.7635-1-11/08 
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 11 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-13/08 
4 Data złożenia 16.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Krzysztof Wypiórkiewicz 

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.7635-1-13/08 
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 12 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-16/08 
4 Data złożenia 18.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna i Stanisław Botwin 

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.7635-1-16/08 
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 13 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-18/08 
4 Data złożenia 23.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewelina i Łukasz 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.7635-1-18/08 
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 14 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-19/08 
4 Data złożenia 23.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata 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.7635-1-19/08 
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 15 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew i krzewów 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-20/08 
4 Data złożenia 21.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wydział Inwestycji i Zarządu 
Drogami Urzędu Miejskiego w 
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 zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-20/08 
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 16 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-22/08 
4 Data złożenia 29.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Węglowej 84 w 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 zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-/08 
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 17 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-26/08 
4 Data złożenia 30.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Przedsiębiorstwo Remontowo-
Regeneracyjne Zespołu 

Elektrociepłowni Energoresrvice 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-

Białej, ul. Tuwima 2 
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.7635-1-26/08 
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 18 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-27/08 
4 Data złożenia 30.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Gabriela Klajman 

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.7635-1-27/08 
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 19 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-28/08 
4 Data złożenia 31.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Magdalena i Dariusz Wawrzkowicz 

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.7635-1-28/08 
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 20 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-30/08 
4 Data złożenia 31.01.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marta i Stanisław Kasprowicz 

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.7635-1-30/08 
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 21 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-31/08 
4 Data złożenia 01.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Brylewska 

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.7635-1-31/08 
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 22 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-39/08 
4 Data złożenia 05.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Janusz 

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.7635-1-39/08 
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 23 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-40/08 
4 Data złożenia 05.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PPH „Papirus” S.C. 
ul. Do Zapory 53, Zabrzeg 

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.7635-1-40/08 
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 24 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-41/08 
4 Data złożenia 06.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata i Janusz Maśka 

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.7635-1-41/08 
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 25 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-42/08 
4 Data złożenia 08.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wojciech Żoczek 

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.7635-1-42/08 
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 26 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-43/08 
4 Data złożenia 08.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa I Jan Mańdok 

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.7635-1-43/08 
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 27 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-44/08 
4 Data złożenia 11.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Emilia Janusz 

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.7635-1-44/08 
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 28 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-46/08 
4 Data złożenia 12.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Michał Szypuła 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Projekt zagospodarowania działki 
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.7635-1-46/08 
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 29 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-47/08 
4 Data złożenia 13.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Leśniak 

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.7635-1-47/08 
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 30 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-49/08 
4 Data złożenia 13.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Gawełek 

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.7635-1-49/08 
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 31 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-50/08 
4 Data złożenia 15.02.2008 
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.7635-1-50/08 
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 32 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-51/08 
4 Data złożenia 15.02.2008 
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.7635-1-51/08 
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 33 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-52/08 
4 Data złożenia 18.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Urszula Grajdek 

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.7635-1-52/08 
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 34 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-56/08 
4 Data złożenia 18.02.2008 
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.7635-1-56/08 
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 35 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-57/08 
4 Data złożenia 18.02.2008 
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) 

Umorzenie postępowania na 
pisemną prośbę wnioskodawcy 

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 36 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-58/08 
4 Data złożenia 19.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef 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.7635-1-58/08 
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 37 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-60/08 
4 Data złożenia 22.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Pani Ewa 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.7635-1-60/08 
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 38 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-62/08 
4 Data złożenia 26.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg powiatowych w 
Bielsku – Białej, 

Ul. Regera 81, 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.7635-1-62/08 
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 39 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-66/08 
4 Data złożenia 26.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Topolowej 10, 

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.7635-1-66/08 
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 40 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-67/08 
4 Data złożenia 26.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Sławomir Galus 

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.7635-1-67/08 
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 41 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-68/08 
4 Data złożenia 28.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Kominek 

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.7635-1-68/08 
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 42 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-69/08 
4 Data złożenia 28.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grażyna Semeniuk 

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.7635-1-69/08 
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 43 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-70/08 
4 Data złożenia 28.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Szczyrbowski 

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.7635-1-70/08 
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 44 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-71/08 
4 Data złożenia 28.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grażyna i Michał Szypuła 

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.7635-1-71/08 
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 45 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-73/08 
4 Data złożenia 29.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Gmina Czechowice – Dziedzice, 
Plac Jana Pawła II 

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.7635-1-73/08 
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 46 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-76/08 
4 Data złożenia 29.02.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Antoni Gola 

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.7635-1-76/08 
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 47 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-77/08 
4 Data złożenia 04.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Bańdura  

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.7635-1-77/08 
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 48 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-78/08 
4 Data złożenia 04.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Golarz 
Tadeusz Lutak 

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.7635-1-78/08 
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 49 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-79/08 
4 Data złożenia 10.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Pławecki 

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.7635-1-79/08 
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 50 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-80/08 
4 Data złożenia 10.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Adam Szimszajner 

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.7635-1-80/08 
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 51 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-83/08 
4 Data złożenia 11.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kamil Kwiecień 

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.7635-1-83/08 
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 52 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-84/08 
4 Data złożenia 11.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisława i Ryszard Draszczyk 

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.7635-1-84/08 
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 53 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-86/08 
4 Data złożenia 11.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Parafia NMP Królowej Polski, 
Ul. Ks. Barabasza 3, 

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.7635-1-86/08 
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 54 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-87/08 
4 Data złożenia 13.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Węglowej 71 w 

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 zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-87/08 
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 55 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-95/08 
4 Data złożenia 19.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ludwik Soszka 

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.7635-1-95/08 
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 56 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-96/08 
4 Data złożenia 18.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Antoni Paszek 

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.7635-1-96/08 
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 57 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-97/08 
4 Data złożenia 25.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

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.7635-1-97/08 
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 58 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-98/08 
4 Data złożenia 25.03.2008 
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.7635-1-98/08 
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 59 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-100/08 
4 Data złożenia 27.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz Tyc 

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.7635-1-100/08 
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 60 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-101/08 
4 Data złożenia 31.03.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Niedoba-Mączewska 

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.7635-1-101/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/54 

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.7635-1-103/08 
4 Data złożenia 01.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz Szczypka 

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.7635-1-103/08 
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 62 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-104/08 
4 Data złożenia 02.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Gryczka 

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.7635-1-104/08 
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 63 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-107/08 
4 Data złożenia 02.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara i Mirosław Misiura 
 

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.7635-1-107/08 
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 64 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-108/08 
4 Data złożenia 03.04.2008 
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.7635-1-108/08 
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 65 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-111/08 
4 Data złożenia 04.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Gola 

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.7635-1-111/08 
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 66 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-112/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kompania Węglowa S.A. – oddział 
Zakład Zagospodarowania Mienia, 

ul. Kopalniana 10, Wola 
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.7635-1-112/08 
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 67 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-113/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Michałowicza 13 w 

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 zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-113/08 
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 68 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-114/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
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 odmowna 
OŚ.7635-1-114/08 

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 69 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-115/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agnieszka Sobecka 

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.7635-1-115/08 
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 70 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-116/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wacława Palarz 

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.7635-1-116/08 
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.7635-1-117/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
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.7635-1-117/08 
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 72 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-119/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Dzija 

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.7635-1-119/08 
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 73 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-120/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Łukasz Świgoń 

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.7635-1-120/08 
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 74 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-121/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Banach 

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.7635-1-121/08 
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 75 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-124/08 
4 Data złożenia 14.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

RCEkoenergia Sp.z o.o. 
Ul. Łukaszewicza 2, 

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.7635-1-124/08 
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 76 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-125/08 
4 Data złożenia 15.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Węglowej 79 w 

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 zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-125/08 
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 77 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-126/08 
4 Data złożenia 16.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowy  
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.7635-1-126/08 
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 78 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-128/08 
4 Data złożenia 17.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Daniel Mędrzak 

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.7635-1-128/08 
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 79 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-129/08 
4 Data złożenia 17.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jolanta Ogórek 

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.7635-1-129/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/76 

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.7635-1-130/08 
4 Data złożenia 18.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej 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.7635-1-130/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/74 

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.7635-1-132/08 
4 Data złożenia 21.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rozalia i Jan Pałosz, 
Agnieszka i Wojciech Gawlas 

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.7635-1-132/08 
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 82 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-135/08 
4 Data złożenia 23.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

P.P.H.U. „Alt-Mebel” s.c. 
Ul. Legionów 246, 

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.7635-1-135/08 
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 83 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-136/08 
4 Data złożenia 23.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Wandzel-Borkowska, 
Marek Borkowski 

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.7635-1-136/08 
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 84 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-137/08 
4 Data złożenia 23.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Karol Szweda 

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.7635-1-137/08 
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 85 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-138/08 
4 Data złożenia 24.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Krawczyk 

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.7635-1-138/08 
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 86 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-140/08 
4 Data złożenia 28.04.2008 
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.7635-1-140/08 
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 87 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-142/08 
4 Data złożenia 28.04.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Adama Mickiewicza 4 w 
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 zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-142/08 
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 88 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-144/08 
4 Data złożenia 05.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Walcownia Metali „Dziedzice”S.A. 
ul. Hutnicza 13, 

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.7635-1-144/08 
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 89 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-146/08 
4 Data złożenia 07.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja Zasobów 
Komunalnych, ul. Legionów 85, 

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.7635-1-146/08 
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 90 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-147/08 
4 Data złożenia 07.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Czechowice S.A. 
Ul. Łukaszewicza 2 

 Czechowice-Dziedzice 
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.7635-1-147/08 
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 91 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-148/08 
4 Data złożenia 07.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Czechowice S.A. 
Ul. Łukaszewicza 2 

 Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa 
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.7635-1-148/08 
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 92 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-149/08 
4 Data złożenia 08.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja Zasobów „SILESIA” 
Sp. z o.o., ul. Nad Białką 2a, 

Czechowice-Dziedzice 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Plan sytuacyjny 
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.7635-1-149/08 
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 93 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-150/08 
4 Data złożenia 09.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marzena i Edward Moryto 

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.7635-1-150/08 
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 94 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-151/08 
4 Data złożenia 12.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara i Zygmunt Żoczek 

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.7635-1-151/08 
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 95 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ/7635-1-152/08 
4 Data złożenia 12.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszek Wiewióra 

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.7635-1-152/08 
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 96 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-153/08 
4 Data złożenia 13.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna i Jan 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.7635-1-153/08 
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 97 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-156/08 
4 Data złożenia 14.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bronisława Sacharuk,  
Radosław Sacharuk 

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.7635-1-156/08 
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 98 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-157/08 
4 Data złożenia 14.05.2008 
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.7635-1-157/08 
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 99 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-158/08 
4 Data złożenia 14.05.2008 
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.7635-1-158/08 
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 100 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-159/08 
4 Data złożenia 14.05.2008 
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.7635-1-159/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/132 

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.7635-1-160/08 
4 Data złożenia 15.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ośrodek Usług Inżynierskich 
„STAND” w Krakowie 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja jeszcze nie została wydana 
 
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.7635-1-161/08 
4 Data złożenia 15.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grażyna i Jan Klistała 

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.7635-1-161/08 
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 103 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-162/08 
4 Data złożenia 16.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena i 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.7635-1-162/08 
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 104 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-163/08 
4 Data złożenia 16.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Bednarek 

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.7635-1-163/08 
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 105 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-165/08 
4 Data złożenia 19.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Cygan 

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.7635-1-165/08 
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 106 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-166/08 
4 Data złożenia 20.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia Kocur 

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.7635-1-166/08 
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 107 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-167/08 
4 Data złożenia 21.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych, ul. Sobieskiego 105, 

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.7635-1-167/08 
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 108 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-168/08 
4 Data złożenia 26.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Kryński 

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.7635-1-168/08 
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 109 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-169/08 
4 Data złożenia 28.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystian Filapek 

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.7635-1-169/08 
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 110 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-170/08 
4 Data złożenia 28.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Lab. Sp. z o.o., 
Ul. Łukaszewicza 2, 

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.7635-1-170/08 
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 111 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-171/08 
4 Data złożenia 19.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Bestwińskiej 11 w 
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.7635-1-171/08 
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 112 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-172/08 
4 Data złożenia 29.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Bestwińskiej 13 w 
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.7635-1-172/08 
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 113 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-173/08 
4 Data złożenia 30.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusław 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.7635-1-173/08 
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 114 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-174/08 
4 Data złożenia 30.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Danuta i Roman Buczek 

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.7635-1-174/08 
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 115 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-175/08 
4 Data złożenia 30.05.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Walcownia Metali „Dziedzice”S.A. 
ul. Hutnicza 13,  

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.7635-1-175/08 
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 116 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-176/08 
4 Data złożenia 03.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wacław Szczotka 

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.7635-1-176/08 
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 117 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-178/08 
4 Data złożenia 08.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew Olszowski,  
Alicja Olszowska 

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.7635-1-178/08 
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 118 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-181/08 
4 Data złożenia 10.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ulicy Węglowej 75 w 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.7635-1-181/08 
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 119 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-182/08 
4 Data złożenia 12.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stefania Czyż 

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.7635-1-182/08 
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 120 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-184/08 
4 Data złożenia 11.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rozalia i Emil Szypuła 

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.7635-1-184/08 
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 121 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-186/08 
4 Data złożenia 17.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja Mieszkań 
„SILESIA” Sp. z o.o., ul. Nad 

Białką 2a, 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.7635-1-186/08 
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 122 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-188/08 
4 Data złożenia 20.06.2008 
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.7635-1-188/08 
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 123 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-189/08 
4 Data złożenia 23.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata i Jerzy Stanoch 

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.7635-1-189/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/177 

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.7635-1-191/08 
4 Data złożenia 23.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wiesław Bartoszek 

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.7635-1-191/08 
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 125 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-192/08 
4 Data złożenia 23.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Przewoźnik 

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.7635-1-192/08 
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 126 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-193/08 
4 Data złożenia 27.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Walentyna Sułkowska 

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.7635-1-193/08 
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 127 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-195/08 
4 Data złożenia 30.06.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Iwona i Łukasz Kukulski 

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.7635-1-195/08 
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 128 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-198/08 
4 Data złożenia 02.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Kazimierz Pisarek 

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.7635-1-198/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/168 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 129 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-199/08 
4 Data złożenia 03.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Sylwia i Robert Zagata 

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.7635-1-199/08 
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 130 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-200/08 
4 Data złożenia 03.07.2008 
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) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-200/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/136 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 131 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-202/08 
4 Data złożenia 04.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

„AUTOTEST” Sp. z o.o., 
Ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 54, 

Żywiec 
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.7635-1-202/08 
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 132 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-203/08 
4 Data złożenia 07.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych, 
Ul. Regera 81, 
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.7635-1-203/08 
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 133 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-204/08 
4 Data złożenia 07.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agnieszka i Łukasz Kwaśniak 

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.7635-1-204/08 
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 134 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-212/08 
4 Data złożenia 09.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Wypiórkiewicz 

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-/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/244 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 135 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-213/08 
4 Data złożenia 11.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Gruba 

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.7635-1-213/08 
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 136 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-214/08 
4 Data złożenia 11.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mieczysław Zubrzycki 

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.7635-1-214/08 
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 137 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-215/08 
4 Data złożenia 14.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Stusek 

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.7635-1-215/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/140 

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

1 Nr wpisu 138 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-216/08 
4 Data złożenia 14.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Bukowski 

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.7635-1-216/08 
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 139 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-219/08 
4 Data złożenia 22.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Katarzyna Rus 

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.7635-1-219/08 
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 140 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-222/08 
4 Data złożenia 25.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Edwina i Maciej Gierat 

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.7635-1-222/08 
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 141 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-223/08 
4 Data złożenia 28.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Siegmund Bulla 

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.7635-1-223/08 
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 142 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-224/08 
4 Data złożenia 28.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 

„Dziedzice” S.A.,ul.Ks.Barabasza8, 
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.7635-1-224/08 
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 143 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-225/08 
4 Data złożenia 29.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leokadia Pistelok 

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.7635-1-225/08 
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 144 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-226/08 
4 Data złożenia 30.07.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rafał Piznal 

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.7635-1-226/08 
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 145 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-228/08 
4 Data złożenia 01.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych, 
Ul. Regera 81, 
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.7635-1-228/08 
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 146 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-229/08 
4 Data złożenia 01.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leonardo Leśniak 

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.7635-1-229/08 
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 147 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-230/08 
4 Data złożenia 01.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Durajczyk 

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.7635-1-230/08 
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 148 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-231/08 
4 Data złożenia 04.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Telekomunikacja Polska S.A., 
Ul. Francuska 101, 

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.7635-1-231/08 
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 149 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-232/08 
4 Data złożenia 04.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Polskie Koleje Państwowe S.A., 
Ul. Dworcowej 3, 

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.7635-1-232/08 
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 150 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-237/08 
4 Data złożenia 08.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Karol 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.7635-1-237/08 
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 151 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-238/08 
4 Data złożenia 08.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja Mieszkań 
„SILESIA” Sp. z o.o., ul. Nad 

Białką 2a, 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.7635-1-238/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/166 

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

1 Nr wpisu 152 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-239/08 
4 Data złożenia 08.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Szkorupa 

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.7635-1-239/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/172 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 153 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-245/08 
4 Data złożenia 13.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielska32, Pszczyna  

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.7635-1-245/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/184 

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

1 Nr wpisu 154 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-246/08 
4 Data złożenia 13.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielska32, Pszczyna  

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.7635-1-246/08 
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 155 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-247/08 
4 Data złożenia 13.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa i Jan 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) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-247/08 
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 156 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-250/08 
4 Data złożenia 18.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna i Henryk Mańdok 

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.7635-1-250/08 
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 157 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-251/08 
4 Data złożenia 18.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna i Henryk Mańdok 

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.7635-1-251/08 
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 158 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-252/08 
4 Data złożenia 18.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Urszula Kiermasz 

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.7635-1-252/08 
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 159 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-255/08 
4 Data złożenia 18.18.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wydział Inwestycji i Zarządu 
Drogami 

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.7635-1-255/08 
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 160 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-257/08 
4 Data złożenia 22.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusława i Jerzy Bucki 

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.7635-1-257/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/189 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 161 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-261/08 
4 Data złożenia 26.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Izabela i Andrzej Żoczek 

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.7635-1-261/08 
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 162 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-264/08 
4 Data złożenia 28.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Franciszek Hałas 

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.7635-1-264/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/173 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 163 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-265/08 
4 Data złożenia 28.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Bronne 

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.7635-1-265/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/200 

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

1 Nr wpisu 164 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-266/08 
4 Data złożenia 28.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Bógdoł 

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.7635-1-266/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/199 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 165 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-268/08 
4 Data złożenia 29.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielska32, Pszczyna  

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.7635-1-268/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/169 

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

1 Nr wpisu 166 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-269/08 
4 Data złożenia 29.08.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielska32, Pszczyna  

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.7635-1-269/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/170 

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.7635-1-272/08 
4 Data złożenia 01.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja Mieszkań 
„SILESIA”S.A., ul. Nad Białką 2a, 

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.7635-1-272/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/167 

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.7635-1-273/08 
4 Data złożenia 01.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja Mieszkań 
„SILESIA”S.A., ul. Nad Białką 2a, 

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) 

Wniosek wycofany na prośbę 
składającego 

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

wnioskodawcy 
- 

12 Uwagi Wycofany 
 



 

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.7635-1-275/08 
4 Data złożenia 03.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Gryz 

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.7635-1-275/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/178 

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.7635-1-276/08 
4 Data złożenia 02.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ludwik Tyc 

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.7635-1-276/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/179 

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.7635-1-277/08 
4 Data złożenia 02.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Augustyn Karut 

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.7635-1-277/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/198 

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.7635-1-278/08 
4 Data złożenia 03.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej 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.7635-1-278/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/171 

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.7635-1-279/08 
4 Data złożenia 08.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Filapek 

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.7635-1-279/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/175 

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.7635-1-280/08 
4 Data złożenia 08.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Tomanek 

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.7635-1-280/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/176 

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.7635-1-281/08 
4 Data złożenia 08.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Adrianna i Jacek Czyż 

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.7635-1-281/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/201 

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.7635-1-283/08 
4 Data złożenia 09.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych, 
Ul. Regera 81, 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.7635-1-283/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/174 

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.7635-1-284/08 
4 Data złożenia 09.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystian Filapek 

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.7635-1-284/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/187 

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.7635-1-285/08 
4 Data złożenia 09.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wanda Łyskawka,  
Dariusz Łyskawka 

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.7635-1-285/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/192 

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.7635-1-289/08 
4 Data złożenia 10.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Laska 

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.7635-1-289/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/180 

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.7635-1-292/08 
4 Data złożenia 15.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Walcownia Metali „Dziedzice”S.A. 
ul. Hutnicza 13, 

 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.7635-1-292/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/188 

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.7635-1-294/08 
4 Data złożenia 15.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Kajda 

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.7635-1-294/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/197 

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.7635-1-295/08 
4 Data złożenia 15.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Szyrbowski 

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.7635-1-295/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/202 

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.7635-1-298/08 
4 Data złożenia 16.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bożena Stobiecka 

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.7635-1-298/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/181 

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.7635-1-302/08 
4 Data złożenia 19.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Kuryła 

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.7635-1-302/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/194 

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.7635-1-303/08 
4 Data złożenia 22.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata Kotas 

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.7635-1-303/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/182 

12 Uwagi - 
 

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.7635-1-304/08 
4 Data złożenia 23.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota i Henryk Kłeczek 

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.7635-1-304/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/212 

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.7635-1-306/08 
4 Data złożenia 24.09.2008 
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.7635-1-306/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/203 

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.7635-1-307/08 
4 Data złożenia 24.09.2008 
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.7635-1-307/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/205 

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.7635-1-308/08 
4 Data złożenia 24.09.2008 
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.7635-1-308/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/204 

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.7635-1-309/08 
4 Data złożenia 24.09.2008 
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.7635-1-309/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/206 

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 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-310/08 
4 Data złożenia 26.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 
„Dziedzice”S.A. „Hutnik”, 

ul.ks.Barabasza8,  
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.7635-1-310/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/222 

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.7635-1-311/08 
4 Data złożenia 26.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Srokol 

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.7635-1-311/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/219 

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.7635-1-312/08 
4 Data złożenia 26.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Budny 

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.7635-1-312/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/218 

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.7635-1-313/08 
4 Data złożenia 26.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Celina Świerkot 

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.7635-1-313/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/185 

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.7635-1-314/08 
4 Data złożenia 26.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielksa32, Pszczyna  

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.7635-1-314/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/190 

12 Uwagi - 
 

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.7635-1-315/08 
4 Data złożenia 26.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kazimierz Chrobak 

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.7635-1-315/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/183 

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.7635-1-320/08 
4 Data złożenia 30.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Żurek 

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.7635-1-320/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/194 

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.7635-1-321/08 
4 Data złożenia 30.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Tomanek 

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.7635-1-321/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/195 

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.7635-1-322/08 
4 Data złożenia 01.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Powiat Bielski 

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.7635-1-322/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/186 

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.7635-1-323/08 
4 Data złożenia 01.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 
„Dziedzice”S.A. „Hutnik”, 

ul.ks.Barabasza8,  
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.7635-1-323/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/208 

12 Uwagi - 
 



 
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.7635-1-324/08 
4 Data złożenia 01.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 
„Dziedzice”S.A. „Hutnik”, 

ul.ks.Barabasza8,  
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.7635-1-324/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/209 

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.7635-1-325/08 
4 Data złożenia 01.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 
„Dziedzice”S.A. „Hutnik”, 

ul.ks.Barabasza8,  
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.7635-1-325/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/210 

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.7635-1-326/08 
4 Data złożenia 01.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 
„Dziedzice”S.A. „Hutnik”, 

ul.ks.Barabasza8,  
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.7635-1-326/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/211 

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.7635-1-328/08 
4 Data złożenia 03.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Bógdoł 

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.7635-1-328/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/191 

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.7635-1-329/08 
4 Data złożenia 03.09.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Włoch  

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.7635-1-329/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/196 

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.7635-1-332/08 
4 Data złożenia 10.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Edward Kubica 

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.7635-1-332/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/207 

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.7635-1-333/08 
4 Data złożenia 15.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rzymsko-Katolicka Parafia 
św.A.Boboli, ul. Sobieskiego 40, 

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.7635-1-333/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/221 

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.7635-1-334/08 
4 Data złożenia 15.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Danuta Gwiżdż 

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.7635-1-334/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/236 

12 Uwagi - 
 



 
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.7635-1-335/08 
4 Data złożenia 15.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Golarz, Tadeusz Lutak  

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.7635-1-335/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/213 

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.7635-1-336/08 
4 Data złożenia 16.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena i Zygmunt Pysz 

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.7635-1-336/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/229 

12 Uwagi - 
 



 
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.7635-1-338/08 
4 Data złożenia 20.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Rajda 

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.7635-1-338/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/234 

12 Uwagi - 
 

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.7635-1-340/08 
4 Data złożenia 22.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina 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.7635-1-340/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/214 

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.7635-1-345/08 
4 Data złożenia 24.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Władysław Milion 

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.7635-1-345/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/232 

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.7635-1-348/08 
4 Data złożenia 27.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leszek Waliczek 

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.7635-1-348/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/216 

12 Uwagi - 
 



 
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.7635-1-349/08 
4 Data złożenia 29.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Gazda 

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.7635-1-349/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/215 

12 Uwagi - 
 

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.7635-1-350/08 
4 Data złożenia 29.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Arkadiusz Zoń 

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.7635-1-350/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/217 

12 Uwagi - 
 



 
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.7635-1-351/08 
4 Data złożenia 30.10.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pracowników Walcowni Metali 
„Dziedzice” S.A. „Hutnik”, 

ul.ks.Barabasza8, 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.7635-1-351/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/226 

12 Uwagi - 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 218 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-353/08 
4 Data złożenia 03.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Adam Feruga 

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.7635-1-353/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/230 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 219 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-355/08 
4 Data złożenia 04.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr 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.7635-1-223/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/242 

12 Uwagi - 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 220 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-356/08 
4 Data złożenia 05.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

KONTAKT SIMON S.A., 
ul.Bestwińska21, 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.7635-1-356/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/220 

12 Uwagi - 
 



 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 221 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-360/08 
4 Data złożenia 12.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz 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) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-1-360/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/223 

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

1 Nr wpisu 222 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-361/08 
4 Data złożenia 12.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Babik 

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.7635-1-361/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/224 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 223 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-363/08 
4 Data złożenia 12.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

VERTEX S.A., ul. Bestwińska 25, 
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.7635-1-363/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/3 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2009 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 224 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-364/08 
4 Data złożenia 13.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kazimierz Pająk 

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.7635-1-364/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/235 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 225 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-365/08 
4 Data złożenia 14.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grażyna i Kazimierz Sobota 

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.7635-1-365/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/237 

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

1 Nr wpisu 226 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-366/08 
4 Data złożenia 17.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grażyna Mętel 

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.7635-1-366/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/238 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 227 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-368/08 
4 Data złożenia 17.11.2008 
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.7635-1-368/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/239 

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

1 Nr wpisu 228 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-369/08 
4 Data złożenia 18.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Iwona Staszek 

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.7635-1-369/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/225 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 229 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-370/08 
4 Data złożenia 18.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grzegorz 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.7635-1-370/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/240 

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

1 Nr wpisu 230 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-372/08 
4 Data złożenia 19.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław i Damian Janusz 

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.7635-1-372/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/245 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 231 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-373/08 
4 Data złożenia 25.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria 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.7635-1-373/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/227 

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

1 Nr wpisu 232 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-374/08 
4 Data złożenia 25.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Petri 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja jeszcze nie została wydana 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 233 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-375/08 
4 Data złożenia 25.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Irena i Andrzej Dudek 

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.7635-1-375/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/246 

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

1 Nr wpisu 234 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-376/08 
4 Data złożenia 25.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teofil Paszek 

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.7635-1-376/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/247 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 235 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-378/08 
4 Data złożenia 27.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zgromadzenie Sióstr św.Elżbiety 
III Zakon Regularny św.Franciszka, 

ul. Katowicka 1, Cieszyn 
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.7635-1-378/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/231 

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

1 Nr wpisu 236 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-380/08 
4 Data złożenia 28.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Arkadiusz Zoń 

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.7635-1-380/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/233 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 237 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-381/08 
4 Data złożenia 28.11.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Cebula 

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 
B/4 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2009 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 238 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-383/08 
4 Data złożenia 01.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesława Granatowska 

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 
B/6 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2009 r. 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 239 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-384/08 
4 Data złożenia 02.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aniela Rudy 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja jeszcze nie została wydana 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 240 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-385/08 
4 Data złożenia 02.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej, ul.Regera81, 

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.7635-1-385/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/241 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 241 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-386/08 
4 Data złożenia 02.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bernard Caputa 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja jeszcze nie została wydana 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 242 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-387/08 
4 Data złożenia 04.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
al. Roździeńskiego 1, 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.7635-1-387/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/243 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 243 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-388/08 
4 Data złożenia 04.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielska32, Pszczyna  

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 244 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-389/08 
4 Data złożenia 04.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ul.Bielska32, Pszczyna 

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 
B/12 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 245 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-390/08 
4 Data złożenia 05.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna i Joanna Mola 

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 
B/1 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009r 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 246 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-391/08 
4 Data złożenia 05.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Joanna Fajkis 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 247 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-392/08 
4 Data złożenia 08.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zdzisław Sowa 

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 
B/18 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 248 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-393/08 
4 Data złożenia 08.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina Tomaszczyk 

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 
B/5 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2009 r. 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 249 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-394/08 
4 Data złożenia 08.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS  Czechowice S.A., 
ul.Łukasiewicza2, 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.7635-1-394/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/228 

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

1 Nr wpisu 250 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-395/08 
4 Data złożenia 09.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutowicza79, 

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.7635-1-395/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/17 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 251 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-396/08 
4 Data złożenia 10.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

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.7635-1-396/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/249 

12 Uwagi - 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 252 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-397/08 
4 Data złożenia 15.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Kubiczek 

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 
B/8 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 253 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-399/08 
4 Data złożenia 16.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Kobiela 

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 
B/7 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2009 r. 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 254 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-401/08 
4 Data złożenia 18.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Magdalena i Lechosław Klimaniec 

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.7635-1-401/08 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/248 

12 Uwagi - 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 255 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-402/08 
4 Data złożenia 18.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Lapczyk 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 256 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-404/08 
4 Data złożenia 22.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesław Tomaszczyk 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja jeszcze nie została wydana 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 257 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-405/08 
4 Data złożenia 23.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Łucjan Wasik 

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 
B/14 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009 r. 
 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 258 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-406/08 
4 Data złożenia 30.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Michał Krawczykiewicz 

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 
B/ 

12 Uwagi Decyzja jeszcze nie została wydana 
 



 

Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 259 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-1-407/08 
4 Data złożenia 30.12.2008 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Michał Kominek 

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 
B/2 

12 Uwagi Decyzja została wydana w 2009r. 
 


