
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 157 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-186/09 
4 Data złożenia 21.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

MEMO-2 sp. z o.o. 
Ul. Pszczyńska 1 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-186/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/200 

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

1 Nr wpisu 158 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-187/09 
4 Data złożenia 23.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mieczysław Bolek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-187/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/172 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 159 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-190/09 
4 Data złożenia 29.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mirosław Spisak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-190/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/183 

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

1 Nr wpisu 160 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-192/09 
4 Data złożenia 30.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mariola i Jacek Dybowscy 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-192/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/143 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-193/09 
4 Data złożenia 30.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Damian Wantowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-193/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/173 

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

1 Nr wpisu 160 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-194/09 
4 Data złożenia 31.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul.Dworcowa3, 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-194/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/204 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-195/09 
4 Data złożenia 03.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ignacy Dzida 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-195/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/180 

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

1 Nr wpisu 162 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-196/09 
4 Data złożenia 03.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wiesław Klimczak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-196/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/169 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-198/09 
4 Data złożenia 04.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Władysław 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.7635-198/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/185 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-199/09 
4 Data złożenia 04.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Metl 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-199/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/170 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-200/09 
4 Data złożenia 04.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grzegorz Draga 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-200/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/179 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-201/09 
4 Data złożenia 04.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mariola 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.7635-201/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/197 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 167 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-202/09 
4 Data złożenia 05.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marzena i Jacek Grzyb 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-202/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/164 

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

1 Nr wpisu 168 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-203/09 
4 Data złożenia 23.06.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Sanit-Trans sp. z o.o. 
Międzyrzecze Górne 383 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-203/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/161 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 169 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-205/09 
4 Data złożenia 06.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aneta Prystupa 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-205/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/186 

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

1 Nr wpisu 170 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-207/09 
4 Data złożenia 07.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mariusz 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.7635-207/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/198 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 171 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-208/09 
4 Data złożenia 07.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata Mazur 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-208/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/175 

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

1 Nr wpisu 172 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-211/09 
4 Data złożenia 11.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Zieleźni 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-211/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/208 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 173 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-213/09 
4 Data złożenia 12.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina Fołta 
Dorota Fołta 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-213/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/189 

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

1 Nr wpisu 174 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-214/09 
4 Data złożenia 12.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kompania Węglowa S.A. 
Ul.Kopalniana10 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-214/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/176 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 175 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-215/09 
4 Data złożenia 19.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Renata i Krzysztof 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.7635-215/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/171 

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

1 Nr wpisu 176 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-216/09 
4 Data złożenia 13.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Beck 
Rudolf Beck 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-216/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/205 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 177 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-217/09 
4 Data złożenia 13.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata Siwiór 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-217/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/232 

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

1 Nr wpisu 178 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-218/09 
4 Data złożenia 13.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul.Dworcowa3, 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-218/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/206 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 179 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-219/09 
4 Data złożenia 14.08.2009 
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) 

Wniosek wycofany na pisemną 
prośbę wnioskodawców 

 
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 180 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-220/09 
4 Data złożenia 14.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Wróbel 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-220/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/190 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 181 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-221/09 
4 Data złożenia 17.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Urszula i Kazimierz Duława 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-221/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/191 

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

1 Nr wpisu 182 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-222/09 
4 Data złożenia 17.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Katarzyna Janusz-Czarnecka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-222/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/221 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 183 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-223/09 
4 Data złożenia 17.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zespół Liceów 
im.Marii Skłodowskiej-Curie 
ul.Konopnickiej9, 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.7635-223/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/209 

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

1 Nr wpisu 184 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-224/09 
4 Data złożenia 18.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Lpndzin 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-224/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/187 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 185 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-225/09 
4 Data złożenia 19.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bernadeta Zatorska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-225/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/210 

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

1 Nr wpisu 186 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-226/09 
4 Data złożenia 19.07.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Korzeniowska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-226/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/192 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 187 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-227/09 
4 Data złożenia 19.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Koder-Bieniek s.c. 
Plac Wolności 2a 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-227/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/211 

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

1 Nr wpisu 188 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-228/09 
4 Data złożenia 18.08.2009 
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.7635-228/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/174 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 189 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-229/09 
4 Data złożenia 20.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Berger 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-229/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/177 

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

1 Nr wpisu 190 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-230/09 
4 Data złożenia 21.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. 
Wspomożenia Wiernych, 

ul.Legionów57, 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.7635-230/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/212 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 191 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-231/09 
4 Data złożenia 25.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Edward Janusz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-231/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/193 

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

1 Nr wpisu 192 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-232/09 
4 Data złożenia 26.08.2009 
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.7635-232/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/240 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 193 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-233/09 
4 Data złożenia 26.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef 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.7635-233/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/188 

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

1 Nr wpisu 194 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-234/09 
4 Data złożenia 27.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Emil 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.7635-234/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/241 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 195 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-235/09 
4 Data złożenia 27.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Czechowice S.A., 
ul.Łukasiewicza2, Czechowice-

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-235/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/213 

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

1 Nr wpisu 196 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-236/09 
4 Data złożenia 27.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewelina Biernot 
Marcin Biernot 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-236/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/216 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 197 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-237/09 
4 Data złożenia 31.08.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz Ziobro 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-237/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/207 

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

1 Nr wpisu 198 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-238/09 
4 Data złożenia 01.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria 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.7635-238/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/201 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 199 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-240/09 
4 Data złożenia 02.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Joanna Gwiżdż 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-240/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/194 

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

1 Nr wpisu 200 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-241/09 
4 Data złożenia 14.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata i Marcin Raszka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-241/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/242 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 201 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-242/09 
4 Data złożenia 04.09.2009 
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.7635-242/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/202 

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

1 Nr wpisu 202 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-243/09 
4 Data złożenia 04.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Halina Iskrzycka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-243/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/217 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 203 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-244/09 
4 Data złożenia 08.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Pudełko Zdzisław 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-244/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/228 

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

1 Nr wpisu 204 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-245/09 
4 Data złożenia 09.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota Malchar 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-245/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/263 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 205 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-246/09 
4 Data złożenia 08.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dawid Mnich 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-246/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/203 

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

1 Nr wpisu 206 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-247/09 
4 Data złożenia 09.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Janowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-247/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/195 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 207 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-248/09 
4 Data złożenia 10.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kompania Węglowa S.A. 
ul.Kopalniana10, Wola 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-248/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/260 

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

1 Nr wpisu 208 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-249/09 
4 Data złożenia 11.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stefania Bugno 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-249/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/219 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 209 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-250/09 
4 Data złożenia 11.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Kaplita 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-250/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/225 

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

1 Nr wpisu 210 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-251/09 
4 Data złożenia 11.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Kieloch 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-251/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/226 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 211 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-252/09 
4 Data złożenia 14.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Dzikoń 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-252/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/218 

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

1 Nr wpisu 212 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-253/09 
4 Data złożenia 14.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Agata Piskorek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-253/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/243 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 213 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-255/09 
4 Data złożenia 14.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogusław i Bożena Jarczok 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-255/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/233 

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

1 Nr wpisu 214 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-256/09 
4 Data złożenia 15.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Gałuszka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-256/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/244 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 215 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-257/09 
4 Data złożenia 15.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Gabriela Czorny 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-257/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/255 

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

1 Nr wpisu 216 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-258/09 
4 Data złożenia 16.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Żurek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-258/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/256 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 217 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-260/09 
4 Data złożenia 17.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Płonka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-260/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/229 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-261/09 
4 Data złożenia 17.09.2009 
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.7635-261/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/227 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-262/09 
4 Data złożenia 17.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Orzechowska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Wniosek wycofany na pisemną 
prośbę wnioskodawcy 

 
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 220 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-263/09 
4 Data złożenia 18.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej Żoczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-263/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/222 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-264/09 
4 Data złożenia 22.09.2009 
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.7635-264/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/199 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-265/09 
4 Data złożenia 21.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Weronika Janusz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-265/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/257 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-266/09 
4 Data złożenia 21.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Grzegorz Maciejczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-266/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/234 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-267/09 
4 Data złożenia 22.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mariola Dziędziel 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-267/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/258 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-268/09 
4 Data złożenia 22.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Maszczyński 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-268/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/246 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-269/09 
4 Data złożenia 22.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kontakt-Simon S.A., 
ul.Bestwińska21, Czechowice-

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-269/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/223 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-272/09 
4 Data złożenia 23.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Serwis Sp. z o.o., 
ul.Łukasiewicza2, Czechowice-

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-272/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/224 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-273/09 
4 Data złożenia 23.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian Pysz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-273/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/220 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-274/09 
4 Data złożenia 24.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Londzin 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-274/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/235 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-275/09 
4 Data złożenia 24.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
„ASTER”, ul.Legionów56, 
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.7635-275/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/214 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-277/09 
4 Data złożenia 25.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Gach 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-277/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/283 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-278/09 
4 Data złożenia 28.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ludwika i Krzysztof Puzon 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-278/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/252 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-279/09 
4 Data złożenia 28.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata i Zbigniew Waloszczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-279/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/259 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-280/09 
4 Data złożenia 28.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marian 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.7635-280/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/245 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-282/09 
4 Data złożenia 29.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina Soszka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-282/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/230 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-283/09 
4 Data złożenia 29.09.2009 
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.7635-283/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/248 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-284/09 
4 Data złożenia 29.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ludwika i Krzysztof Puzoń 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-284/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/253 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-286/09 
4 Data złożenia 30.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Komenda Policji w Bielsku-Białej, 
ul.Rychlińskiego17, 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.7635-286/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/215 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-289/09 
4 Data złożenia 01.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Andrzej 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.7635-289/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/236 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-290/09 
4 Data złożenia 01.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Katarzyna Paluch 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-290/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/231 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-291/09 
4 Data złożenia 01.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elfryda Tyc 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-291/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/237 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-292/09 
4 Data złożenia 02.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga i Bronisław Moś 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-292/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/239 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-293/09 
4 Data złożenia 05.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota i Jacek Kroczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-293/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/13 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-294/09 
4 Data złożenia 05.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mirosława i Adam Feruga 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-294/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/269 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-295/09 
4 Data złożenia 25.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Kaps 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-295/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/251 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-296/09 
4 Data złożenia 06.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa Kozieł 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-296/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/266 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-298/09 
4 Data złożenia 15.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Parafiny Sp. z o.o., 
ul.Łuaksiewicza2, 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.7635-298/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/238 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-300/09 
4 Data złożenia 09.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja i Edward Kuboszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-300/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/264 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-301/09 
4 Data złożenia 09.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Iskrzycki 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-301/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/265 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-302/09 
4 Data złożenia 09.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stefan Lach 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-302/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/267 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-303/09 
4 Data złożenia 08.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina Leszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-303/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/270 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-304/09 
4 Data złożenia 08.10.2009 
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.7635-304/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/249 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-306/09 
4 Data złożenia 12.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Monika i Grzegorz Wójcik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-306/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/292 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-307/09 
4 Data złożenia 13.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

LOTOS Czechowice S.A., 
ul.Łukasiewicza2, Czechowice-

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-307/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/250 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-309/09 
4 Data złożenia 13.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Andrzej Jarecki 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-309/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/275 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-312/09 
4 Data złożenia 14.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Mola 
Joanna Mola 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-312/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/261 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-313/09 
4 Data złożenia 14.10.2009 
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.7635-313/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/254 

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

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-314/09 
4 Data złożenia 16.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota Polok 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-314/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/277 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-316/09 
4 Data złożenia 10.09.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Kompania Węglowa S.A. Oddział 
KWK Brzeszcze-Silesia, 

ul.Górnicza, 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.7635-316/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/247 

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

1 Nr wpisu 260 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-317/09 
4 Data złożenia 21.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga i Andrzej Polewski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-317/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/271 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 261 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-318/09 
4 Data złożenia 22.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewelina i Rafał Ciesielczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-318/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/284 

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

1 Nr wpisu 262 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-319/09 
4 Data złożenia 23.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Antoni 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.7635-319/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/280 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 263 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-321/09 
4 Data złożenia 26.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew Pysz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-321/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/278 

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

1 Nr wpisu 264 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-322/09 
4 Data złożenia 26.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marbet Sp. z o.o., 
ul.Chochołowska28, 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.7635-322/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/273 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 265 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-323/09 
4 Data złożenia 27.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina Kozik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-323/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/285 

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

1 Nr wpisu 266 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-324/09 
4 Data złożenia 29.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Szpoczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-324/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/286 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 267 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-325/09 
4 Data złożenia 30.10.2009 
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.7635-325/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/272 

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

1 Nr wpisu 268 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-326/09 
4 Data złożenia 30.10.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew 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.7635-326/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/287 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 269 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-328/09 
4 Data złożenia 02.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Durajczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-328/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/281 

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

1 Nr wpisu 270 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-329/09 
4 Data złożenia 03.11.2009 
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.7635-329/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/301 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 271 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-330/09 
4 Data złożenia 04.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Aleksander Kłaptocz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-330/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/293 

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

1 Nr wpisu 272 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-332/09 
4 Data złożenia 06.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Helena Furtak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-332/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/294 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 273 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-333/09 
4 Data złożenia 06.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Halina Krzempek-Węglewska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-333/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/268 

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

1 Nr wpisu 274 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-334/09 
4 Data złożenia 09.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa i Franciszek 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.7635-334/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/292 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 275 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-335/09 
4 Data złożenia 09.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Gwizdoń 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-335/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/282 

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

1 Nr wpisu 276 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-336/09 
4 Data złożenia 09.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Matuszczak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-336/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/295 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 277 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-338/09 
4 Data złożenia 10.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina i Zdzisław Kortyna 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-338/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/296 

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

1 Nr wpisu 278 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-339/09 
4 Data złożenia 10.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Mirosław Hreczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-339/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/302 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 279 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-340/09 
4 Data złożenia 12.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew Niemczyk 
Anna Niemczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-340/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/297 

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

1 Nr wpisu 280 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-342/09 
4 Data złożenia 18.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

PKP S.A., Al.Rozdzieńskiego1, 
Katowice 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-342/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/274 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 281 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-344/09 
4 Data złożenia 18.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wojciech Klima 
Irena Piskuła 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-344/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/290 

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

1 Nr wpisu 282 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-345/09 
4 Data złożenia 18.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria Szymosze 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Wniosek wycofany na pisemną 
prośbę wnioskodawcy 

 
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 283 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-348/09 
4 Data złożenia 20.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Urząd Skarbowy, ul. Nad Białką 1a, 
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.7635-348/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/1 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 284 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-250/09 
4 Data złożenia 17.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

MBD Project, ul.Lwowska55/2, 
Wadowice 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Wniosek wycofany na pisemną 
prośbę wnioskodawcy 

 
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 285 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-351/09 
4 Data złożenia 25.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Joanna 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.7635-351/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/8 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 286 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-352/09 
4 Data złożenia 25.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leszek Gach 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-352/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/9 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 287 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-354/09 
4 Data złożenia 25.11.2009 
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 odmowna 
OŚ.7635-354/09 

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

wnioskodawcy 
B/21 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 288 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-356/09 
4 Data złożenia 27.11.2009 
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.7635-356/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/6 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 289 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-357/09 
4 Data złożenia 27.11.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bogdan 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.7635-357/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/2 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 290 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-358/09 
4 Data złożenia 01.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

„RENAL” s.c. Jacek Grzegorczyk, 
Alicja Wojnowska, ul.Junacka8, 

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.7635-358/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/12 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 291 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-359/09 
4 Data złożenia 01.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul.Topolowa4, 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.7635-359/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/279 

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

1 Nr wpisu 292 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-360/09 
4 Data złożenia 01.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara i Zbigniew Waśniowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-360/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/10 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 293 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-361/09 
4 Data złożenia 02.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wiesław Biernot 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-361/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/45 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 294 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-362/09 
4 Data złożenia 03.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Hoczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-362/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/276 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 295 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-363/09 
4 Data złożenia 04.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Roman Greczka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-363/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/300 

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

1 Nr wpisu 296 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-364/09 
4 Data złożenia 04.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bartłomiej Pietruszka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-364/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/15 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 297 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-365/09 
4 Data złożenia 07.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Renata Tomecka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-365/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/16 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 298 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-366/09 
4 Data złożenia 07.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jerzy Zabrzański 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-366/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/14 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 299 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-367/09 
4 Data złożenia 08.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Fołta 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-367/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/289 

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

1 Nr wpisu 300 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-368/09 
4 Data złożenia 08.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Waldemar Przyłucki 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-368/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/298 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 301 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-369/09 
4 Data złożenia 09.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja i Jan Adamowicz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-369/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/291 

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

1 Nr wpisu 302 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-370/09 
4 Data złożenia 16.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bernadetta i Hieronim Klimek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-370/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/299 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 303 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-371/09 
4 Data złożenia 10.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Braci Sofków 5, 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.7635-371/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/58 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 304 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-372/09 
4 Data złożenia 10.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leonowi Kożdoń 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-372/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/30 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 305 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-374/09 
4 Data złożenia 17.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Walcownia Metali „Dziedzice”S.A. 
ul.Hutnicza13, 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.7635-374/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/17 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 306 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-375/09 
4 Data złożenia 18.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota Polok 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-375/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/4 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 307 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-376/09 
4 Data złożenia 22.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych dla Konserwacji i 

Eksploatacji Urządzeń 
Melioracyjnych w Bielsku-Białej, 

ul.Sobieskieg105 
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - 
7 Nazwa organu-adresata wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-376/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/7 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 308 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-377/09 
4 Data złożenia 23.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Czesław Brodocz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-377/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/11 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 309 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-378/09 
4 Data złożenia 18.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Leszek Szczypka 
Zbigniew 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.7635-378/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/24 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 310 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-379/09 
4 Data złożenia 30.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dawid Mnich 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-379/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/18 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 311 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-380/09 
4 Data złożenia 30.12.2009 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Jurczyk 
Stanisław Jurczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-380/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/3 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 312 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-381/09 
4 Data złożenia 30.12.2009 
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.7635-381/09 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/5 

12 Uwagi Decyzja wydana w 2010 r. 
 


