
Wykaz wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na 

terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 2009 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.7635-3/09 
4 Data złożenia 08.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesław Kuś 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-3/09 
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 2 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-4/09 
4 Data złożenia 12.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota i Henryk 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) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-4/09 
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 3 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-5/09 
4 Data złożenia 12.01.2009 
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.7635-5/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/31 

12 Uwagi Wniosek uzupełniono 11.02.2009 r. 
 
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.7635-7/09 
4 Data złożenia 12.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Mojżyszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-7/09 
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 5 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-8/09 
4 Data złożenia 15.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jarosław Kowalik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-8/09 
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 6 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-9/09 
4 Data złożenia 15.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ryszard Hreczek i Anna Mrowiec-
Herczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-9/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/18 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-10/09 
4 Data złożenia 21.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja i Józef Bielecki, Mariola i 
Ryszard Klimkowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-10/09 
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 8 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-11/09 
4 Data złożenia 22.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz 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) 

Wniosek unieważniony 

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

wnioskodawcy 
- 

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.7635-12/09 
4 Data złożenia 23.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusław Więcek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-12/09 
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 10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-13/09 
4 Data złożenia 23.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Irena i Tadeusz Roczyna 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-13/09 
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 11 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-14/09 
4 Data złożenia 26.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Chrobok 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-14/09 
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 12 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-15/09 
4 Data złożenia 26.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ośrodek Usług Inżynierskich 
STAAND Sp. z o.o., 

ul. Jana Kasprowicza 22, Kraków 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-15/09 
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 13 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-16/09 
4 Data złożenia 27.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Danuta Dastych, Jolanta Janicka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-16/09 
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 14 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-17/09 
4 Data złożenia 30.01.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Miler 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-17/09 
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 15 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-18/09 
4 Data złożenia 02.02.2009 
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.7635-18/09 
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 16 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-19/09 
4 Data złożenia 03.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Roman 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) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-19/09 
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 17 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-22/09 
4 Data złożenia 06.02.2009 
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.7635-22/09 
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 18 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-23/09 
4 Data złożenia 06.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mirosław Kopeć 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-23/09 
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 19 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-24/09 
4 Data złożenia 10.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutopwicza79, 

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.7635-24/09 
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 20 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-25/09 
4 Data złożenia 10.02.2009 
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.7635-25/09 
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 21 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-27/09 
4 Data złożenia 11.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Regia Smaga 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-27/09 
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 22 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-28/09 
4 Data złożenia 12.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agnieszka Fafińska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-28/09 
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 23 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-30/09 
4 Data złożenia 13.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisława 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.7635-30/09 
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 24 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-31/09 
4 Data złożenia 13.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Stanclik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-31/09 
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 25 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-32/09 
4 Data złożenia 19.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kazimierz Sroczyński 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

tel.214-71-00 

9 Informacja o sposobie zakończenia 
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-32/09 
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 26 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-33/09 
4 Data złożenia 20.02.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Kucharczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-33/09 
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 27 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-34/09 
4 Data złożenia 05.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PPUH „AKCES” Brunon Kieloch, 
ul. Zielona11, 

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.7635-34/09 
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 28 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-35/09 
4 Data złożenia 06.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Mikołajczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-35/09 
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 29 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-36/09 
4 Data złożenia 06.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Loska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-36/09 
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 30 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-37/09 
4 Data złożenia 09.03.2009 
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.7635-37/09 
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 31 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-38/09 
4 Data złożenia 09.03.2009 
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.7635-38/09 
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 32 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-40/09 
4 Data złożenia 10.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Stanclik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-40/09 
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 33 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-41/09 
4 Data złożenia 11.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Pławecka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-41/09 
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 34 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-42/09 
4 Data złożenia 11.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wiesław Gawlik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-42/09 
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 35 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-43/09 
4 Data złożenia 13.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy i Bogusława Buccy 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-43/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/49 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-44/09 
4 Data złożenia 13.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Henryk 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.7635-44/09 
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 37 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-46/09 
4 Data złożenia 19.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Renata i Janusz Jasiński 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-46/09 
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 38 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-47/09 
4 Data złożenia 19.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Krzempek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-47/09 
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 39 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-49/09 
4 Data złożenia 23.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Bejda 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-49/09 
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 40 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-50/09 
4 Data złożenia 24.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jacek 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.7635-50/09 
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 41 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-51/09 
4 Data złożenia 24.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Balon 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-51/09 
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 42 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-52/09 
4 Data złożenia 24.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Stanisław Grygierczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-52/09 
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 43 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-53/09 
4 Data złożenia 24.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aleksander Krywult 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-53/09 
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 44 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-54/09 
4 Data złożenia 25.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzat aChlebniczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-54/09 
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 45 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-55/09 
4 Data złożenia 09.03.2009 
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.7635-55/09 
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 46 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-56/09 
4 Data złożenia 27.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Walaszczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-56/09 
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 47 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-57/09 
4 Data złożenia 27.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia i Marian Kosiński 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-57/09 
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 48 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-59/09 
4 Data złożenia 30.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszek 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.7635-59/09 
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 49 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-60/09 
4 Data złożenia 30.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszek 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.7635-60/09 
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 50 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-61/09 
4 Data złożenia 30.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Siostry Felicjanki, ul. Młyńska 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.7635-61/09 
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 51 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-62/09 
4 Data złożenia 30.03.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Eugenia Wojtowicz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-62/09 
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 52 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-63/09 
4 Data złożenia 02.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Władysław Mokwa 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-63/09 
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 53 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-64/09 
4 Data złożenia 02.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina i Mieczysław Puchała 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-64/09 
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 54 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-65/09 
4 Data złożenia 01.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

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

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Topolowa 4, 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.7635-65/09 
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 55 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-66/09 
4 Data złożenia 01.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Administracja mieszkań 
„SILESIA” Sp. z o.o., Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Węglowa 73, 

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.7635-66/09 
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 56 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-67/09 
4 Data złożenia 01.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

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

ul.Węglowa68, 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.7635-67/09 
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 57 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-68/09 
4 Data złożenia 01.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grzegorz Chromik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-68/09 
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 58 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-70/09 
4 Data złożenia 03.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Szymańska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-70/09 
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 59 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-71/09 
4 Data złożenia 03.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Katarzyna i Bartłomiej Płachno 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-71/09 
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 60 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-72/09 
4 Data złożenia 03.04.2009 
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.7635-72/09 
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 61 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-73/09 
4 Data złożenia 03.04.2009 
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.7635-73/09 
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 62 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-74/09 
4 Data złożenia 06.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Głuc 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-74/09 
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 63 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-75/09 
4 Data złożenia 07.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz 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.7635-75/09 
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 64 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-76/09 
4 Data złożenia 07.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marzena i Robert Ganczewski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-76/09 
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 65 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-77/09 
4 Data złożenia 08.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Urszula Polaczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-77/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/60 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-78/09 
4 Data złożenia 10.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja i Marian Dzikot 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-78/09 
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.7635-79/09 
4 Data złożenia 10.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Foryś 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-79/09 
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 68 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-80/09 
4 Data złożenia 09.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa i Edward Światłoch, 
Katarzyna i Krzysztof Piekarz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-80/09 
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 69 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-81/09 
4 Data złożenia 14.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga i Bronisław kozak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-81/09 
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 70 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-82/09 
4 Data złożenia 14.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata i Jacek Kokot 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-82/09 
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 71 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-83/09 
4 Data złożenia 14.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Kulig 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-83/09 
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 72 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-84/09 
4 Data złożenia 15.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota Kopel 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-84/09 
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 73 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-85/09 
4 Data złożenia 15.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leszek Pawlus 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-85/09 
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.7635-86/09 
4 Data złożenia 15.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Irena i Jan Lempart 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-86/09 
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 75 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-87/09 
4 Data złożenia 14.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina 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.7635-87/09 
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 76 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-88/09 
4 Data złożenia 14.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jarosław Olearczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-88/09 
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 77 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-89/09 
4 Data złożenia 16.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aleksandra Szwarc 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-89/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/82 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-90/09 
4 Data złożenia 16.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Magdalena i Dariusz Rusek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-90/09 
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 79 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-94/09 
4 Data złożenia 21.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Eleonora Bartoszek, Robert 
Bartoszek, Jolanta Bartoszek, 

Andrzej 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.7635-94/09 
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 80 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-95/09 
4 Data złożenia 27.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz 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.7635-95/09 
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 81 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-97/09 
4 Data złożenia 29.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara Czylok 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-97/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/262 

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.7635-98/09 
4 Data złożenia 29.04.2009 
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.7635-98/09 
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 83 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-99/09 
4 Data złożenia 30.04.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Izabela Moser 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-99/09 
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 84 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-100/09 
4 Data złożenia 04.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wiesław 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.7635-100/09 
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 85 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-101/09 
4 Data złożenia 04.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara Kosmaty 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-101/09 
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 86 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-102/09 
4 Data złożenia 04.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zenon Justyński 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-102/09 
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 87 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-103/09 
4 Data złożenia 04.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

ENION S.A. Oddział w Bielsku-
Białej Beskidzka Energetyka – 
Rejon Wysokich Napięć, ul. 

Czechowicka 25, 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.7635-103/09 
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 88 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-104/09 
4 Data złożenia 05.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dariusz Kośka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-104/09 
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 89 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-105/09 
4 Data złożenia 05.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Paweł Kopeć 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-105/09 
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 90 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-107/09 
4 Data złożenia 07.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata i Dariusz Drewniak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-107/09 
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 91 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-108/09 
4 Data złożenia 07.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Katarzyna i Adam Pałyga 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-108/09 
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 92 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-110/09 
4 Data złożenia 08.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota i Aleksander Proske 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-110/09 
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 93 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-111/09 
4 Data złożenia 08.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Puchałka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-111/09 
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 94 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-112/09 
4 Data złożenia 11.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Oskar Knap 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-112/09 
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 95 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-115/09 
4 Data złożenia 18.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bartłomiej Fajfer 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-115/09 
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 96 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-116/09 
4 Data złożenia 18.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Faber 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-116/09 
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 97 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-118/09 
4 Data złożenia 19.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wanda Smalcerz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-118/09 
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 98 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-119/09 
4 Data złożenia 19.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aleksander Muras 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-119/09 
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 99 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-120/09 
4 Data złożenia 20.05.2009 
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.7635-120/09 
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 100 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-121/09 
4 Data złożenia 21.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ignacy 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.7635-121/09 
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 101 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-124/09 
4 Data złożenia 25.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Borowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-124/09 
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 102 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-125/09 
4 Data złożenia 25.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Szkucie 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-125/09 
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 103 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-127/09 
4 Data złożenia 25.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Tomaszewski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-127/09 
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 104 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-128/09 
4 Data złożenia 26.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Danuta Michalik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-128/09 
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 105 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-129/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Damian 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.7635-129/09 
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 106 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-130/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zenon Wawro 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-130/09 
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 107 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-131/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-131/09 
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 108 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-132/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-132/09 
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 109 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-133/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-133/09 
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 110 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-134/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-134/09 
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 111 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-135/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-135/09 
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 112 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-136/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-136/09 
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 113 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-137/09 
4 Data złożenia 27.05.2009 
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.7635-137/09 
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 114 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-138/09 
4 Data złożenia 02.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Jarzyna 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-138/09 
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 115 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-139/09 
4 Data złożenia 03.06.2009 
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.7635-139/09 
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 116 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-140/09 
4 Data złożenia 04.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

B.J.G. Sp. z o.o. 
Ul. Legionów 83 

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.7635-140/09 
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 117 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-141/09 
4 Data złożenia 04.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Kukulak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-141/09 
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 118 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-142/09 
4 Data złożenia 13.05.2009 
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.7635-142/09 
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 119 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-143/09 
4 Data złożenia 05.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutowicz79, 

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.7635-143/09 
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 120 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-144/09 
4 Data złożenia 05.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutowicz79, 

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.7635-144/09 
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 121 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-145/09 
4 Data złożenia 05.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości przy ulicy 

Sobieskiego 1-3 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.7635-145/09 
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 122 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-146/09 
4 Data złożenia 09.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mirella i Marcin Smuda 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-146/09 
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 123 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-147/09 
4 Data złożenia 09.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zdzisław 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.7635-147/09 
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 124 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-148/09 
4 Data złożenia 09.06.2009 
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.7635-148/09 
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 125 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-149/09 
4 Data złożenia 10.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alina Błaszczak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-149/09 
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 126 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-150/09 
4 Data złożenia 12.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dariusz Kóska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-150/09 
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 127 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-151/09 
4 Data złożenia 15.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mateusz Szkucik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-151/09 
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 128 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-152/09 
4 Data złożenia 06.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Halina Kaus-Gil 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-152/09 
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 129 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-154/09 
4 Data złożenia 16.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewelina Ślusarczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-154/09 
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 130 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-156/09 
4 Data złożenia 19.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja Jachnik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-156/09 
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 131 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-157/09 
4 Data złożenia 19.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bożena Janik-Kocyła 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-157/09 
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 132 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-158/09 
4 Data złożenia 22.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Oil S.A. 
Ul. Elbląska 135 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-158/09 
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 133 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-159/09 
4 Data złożenia 22.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja Budniok 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-159/09 
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 134 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-160/09 
4 Data złożenia 22.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

TRW Steering Systems Poland sp. 
Z o.o., ul. Słowackiego 33, 
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.7635-160/09 
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 135 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-161/09 
4 Data złożenia 23.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutowicz79, 

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.7635-161/09 
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 136 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-162/09 
4 Data złożenia 23.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutowicz79, 

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.7635-162/09 
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 137 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-163/09 
4 Data złożenia 23.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul.Narutowicz79, 

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.7635-163/09 
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 138 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-164/09 
4 Data złożenia 25.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz 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.7635-164/09 
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 139 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-165/09 
4 Data złożenia 26.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Władysława Skotnicka 
Jan Skotnicki 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-165/09 
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 140 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-166/09 
4 Data złożenia 29.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dariusz Mrugała 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-166/09 
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 141 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-167/09 
4 Data złożenia 29.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Irena i Władysław Pagórski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-167/09 
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 142 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-168/09 
4 Data złożenia 30.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Durajczyk 
Adam Durajczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-168/09 
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 143 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-169/09 
4 Data złożenia 01.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ludwik Kokot 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-169/09 
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 144 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-170/09 
4 Data złożenia 01.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców, ul.Niepodległości23, 

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.7635-170/09 
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 145 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-171/09 
4 Data złożenia 03.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Stryczek 
Maria Stryczek 
Bogdan Stryczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-171/09 
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 146 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-172/09 
4 Data złożenia 07.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tytus Badowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-172/09 
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 147 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-173/09 
4 Data złożenia 07.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga 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) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-173/09 
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 148 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-174/09 
4 Data złożenia 08.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Zbikowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-174/09 
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 149 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-175/09 
4 Data złożenia 09.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Pękacki 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-175/09 
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 150 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-176/09 
4 Data złożenia 10.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Monika i Józef Żądło 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-176/09 
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 151 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-177/09 
4 Data złożenia 10.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bożena Pławecka 
Mariusz 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.7635-177/09 
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 152 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-178/09 
4 Data złożenia 10.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Mazurczyk 
Piotr Mazurczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-178/09 
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 153 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-180/09 
4 Data złożenia 15.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alain Fiedor 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-180/09 
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 154 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-182/09 
4 Data złożenia 11.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Czapika 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-182/09 
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 155 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-183/09 
4 Data złożenia 20.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej 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.7635-183/09 
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 156 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-185/09 
4 Data złożenia 27.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Brykalska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-185/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/182 

12 Uwagi - 
 


