
F 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A1/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-3/10 
4 Data złożenia 04.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krzysztof Duraj 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B1/10 

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

wnioskodawcy 
B/os_rdd-25/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A2/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-4/10 
4 Data złożenia 04.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Marian Szymoszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B2/10 

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

wnioskodawcy 
B/os_rdd-22/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A3/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-5/10 
4 Data złożenia 04.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Stachura 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B3/10 

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

wnioskodawcy 
B/os_rdd-26/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A4/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-6/10 
4 Data złożenia 05.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Michał Kominek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B4/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-19/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A5/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-9/10 
4 Data złożenia 06.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Kowalik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B6/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-23/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A6/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-10/10 
4 Data złożenia 06.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jacek Plewik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B7/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-31/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A7/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-11/10 
4 Data złożenia 06.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jacek Plewik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B8/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-32/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A8/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-8/10 
4 Data złożenia 07.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Alicja Burdzińska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B5/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-27/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A9/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-12/10 
4 Data złożenia 08.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Kucharczyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B9/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-28/10 

12 Uwagi - 
 



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A10/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-14/10 
4 Data złożenia 11.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Antoni 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 
B/10/10 

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

wnioskodawcy 
B/os_rdd-38/10 

12 Uwagi - 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A11/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-15/10 
4 Data złożenia 08.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Pawłowska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B11/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-29/10 

12 Uwagi - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu 12/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-19/10 
4 Data złożenia 13.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia Plewka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, 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 A13/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-20/10 
4 Data złożenia 15.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Zbijowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B12/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-39/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A14/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-22/10 
4 Data złożenia 18.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jarosław Zuber 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B14/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-37/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A15/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-23/10 
4 Data złożenia 18.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janusz Bógdoł 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B15/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-48/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A16/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-21/10 
4 Data złożenia 19.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych dla Konserwacji i 
Eksploatacji Urządzeń 

Melioracyjnych, ul.Sobieskeigo105, 
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 
B13/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-20/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A17/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-24/10 
4 Data złożenia 20.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Słowiński 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B19/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-46/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A18/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-25/10 
4 Data złożenia 21.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Przemysław Pępek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, 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 został 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 A19/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-28/10 
4 Data złożenia 21.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Rozalia i Józef Szypuła 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B/16/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-36/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A20/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-29/10 
4 Data złożenia 22.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Szuster 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B17/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-34/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A21/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-30/10 
4 Data złożenia 22.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stefania Zieleźnik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B18/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-33/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A22/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7637-1/10 
4 Data złożenia 25.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

B.J.G. Sp. z o.o., ul. Legionów 83 , 
Czechowice-Dziedzice 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Wydano decyzję zezwalająca na 
usunięcie drzew 
OŚ.7637-1/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A23/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-31/10 
4 Data złożenia 26.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Beata i Jacek Kot 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B20/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-40/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A24/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-32/10 
4 Data złożenia 29.01.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grzegorz Gazda 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-41/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A25/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-33/10 
4 Data złożenia 01.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Krystyna Filipowicz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B22/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rwd-42/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A26/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-34/10 
4 Data złożenia 02.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Firganek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B23/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-59/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A27/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-45/10 
4 Data złożenia 02.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej, ul.Regera81 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B30/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-47/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A28/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-35/10 
4 Data złożenia 04.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa Bura 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B24/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-35/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A29/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-36/10 
4 Data złożenia 08.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Adam Pokładnik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-60/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A30/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-37/10 
4 Data złożenia 09.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Paweł Kopeć 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-49/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A31/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-39/10 
4 Data złożenia 09.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tadeusz Szczyrbowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Bez rozpatrzenia 
 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

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

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-38/10 
4 Data złożenia 10.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Wojciech 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) 

- 
Wniosek bezprzedmiotowy 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A33/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-40/10 
4 Data złożenia 10.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Regina Smaga 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B26/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-50/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A34/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-44/10 
4 Data złożenia 11.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Adam Pokładnik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, 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 A35/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-41/10 
4 Data złożenia 12.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Bożena i Stanisław Szypuła 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B27/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-43/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A36/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-42/10 
4 Data złożenia 15.02.2010 
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 
B28/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-51/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A37/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-43/10 
4 Data złożenia 15.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Franciszek Papla 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B29/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-44/10 

12 Uwagi - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A38/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-45/10 
4 Data złożenia 01.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zarząd Dróg Powiatowych  ul. 
Regera 81 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 

OŚ.7635-45/10 
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 A39/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-46/10 
4 Data złożenia 18.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

VERTEX S.A. ul.Bestwińska25, 
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 
drzewa B31/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A40/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-47/10 
4 Data złożenia 22.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Piotr Jonkisz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B32/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-52/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A41/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-48/10 
4 Data złożenia 22.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Stanisław Gola 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B33/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-53/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A42/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-49/10 
4 Data złożenia 25.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marek Żemła 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Sprawa bezprzedmiotowa 
 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A43/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-50/10 
4 Data złożenia 25.02.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zofia Gola 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Wydano decyzję zezwalającą  
B34/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A44/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-51/10 
4 Data złożenia 02.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Robert Pająk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B35/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-54/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A45/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-52/10 
4 Data złożenia 02.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Grzegorz Rudy 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B36/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-55/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A46/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-53/10 
4 Data złożenia 02.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Renata Pietryka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B37/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-57/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A47/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-54/10 
4 Data złożenia 02.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Celina Kołoczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B38/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-56/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A48/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-55/10 
4 Data złożenia 02.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Kominek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

B39/10 
9 Informacja o sposobie zakończenia 

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Bez rozpatrzenia 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A49/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-56/10 
4 Data złożenia 03.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Roman Jaromin 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B39/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-61/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A50/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-57/10 
4 Data złożenia 03.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa i Roman 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 
drzewa 
B40/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A51/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-58/10 
4 Data złożenia 03.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Sabina Cieślar 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B41/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A52/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-59/10 
4 Data złożenia 03.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ireneusz i Gabriela Partyka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew  B42/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A53/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-60/10 
4 Data złożenia 09.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Janina 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 B43/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A54/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-61/10 
4 Data złożenia 04.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa i Marek Budny 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew  B44/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A55/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-62/10 
4 Data złożenia 25.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jan Holisz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B45/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rdd-62/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A56/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-63/10 
4 Data złożenia 08.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Anna Buczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew i krzewówB46/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A57/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-64/10 
4 Data złożenia 08.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz Borowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B47/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A58/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-65/10 
4 Data złożenia 08.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Tomasz Kwiatkowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew 
B48/10 

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

wnioskodawcy 
B/ os_rwd-63/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A59/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-66/10 
4 Data złożenia 08.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Kumala 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, Wydział 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 B49/10 
 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A60/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-67/10 
4 Data złożenia 09.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Pietrzyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Sprawa bez rozpoznania  
 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi 
 

- 

 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A61/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-68/10 
4 Data złożenia 09.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Elżbieta Sikora 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B50/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A62/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-69/10 
4 Data złożenia 10.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Marianna 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 B51/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A63/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-70/10 
4 Data złożenia 12.04..2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Małgorzata i Kazimierz Gandor 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B52/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A64/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-71/10 
4 Data złożenia 10.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

ENION S.A. Oddział w Bielsku-
Białej, Rejon Wysokich Napięć, 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

bez  rozpoznania 
 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A65/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-72/10 
4 Data złożenia 10.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Zbigniew Bathelt 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B53/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A66/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-73/10 
4 Data złożenia 15.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Barbara Dąbrowska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B54/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A67/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-74/10 
4 Data złożenia 15.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Maria i Tadeusz 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.7635-74/10 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 

wnioskodawcy 
B/ os_rwd-64/10 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A68/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-75/10 
4 Data złożenia 16.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Jadwiga Gola 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Wniosek bez przedmiotowy 
 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A69/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-76/10 
4 Data złożenia 19.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Dorota i Czesław Machalica 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B56/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A70/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-77/10 
4 Data złożenia 06.05..2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Józef Smyczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B57/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A71/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-78/10 
4 Data złożenia 19.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Teresa i Leszek Szkucik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew OŚ.7635-78/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A72/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na usunięcie 

drzew 
3 Znak sprawy  OŚ.7635-79/10 
4 Data złożenia 19.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, 
REGON) 

Ewa i Grzegorz Nachlik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B59/10 

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

wnioskodawcy 
B/- 

12 Uwagi - 
 
 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A73/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-80/10 
4 Data złożenia 19.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Parafia Rzymsko-Katolicka 
Opatrzności Bożej, Ligota 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

Urząd Miejski, 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 
 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji 

- 

11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

B/- 

12 Uwagi - 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

1 Nr wpisu A74/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-81/10 
4 Data złożenia 29.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Roman, Teresa Gwiazdonik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B60/10 

 
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 A75/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-82/10 
4 Data złożenia 25.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Andrzej Talik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew OŚ.7635-82/10 

 
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 A76/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-83/10 
4 Data złożenia 24.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Wiesław 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 B62/10 

 
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 A77/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-84/10 
4 Data złożenia 24.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Monika Duda -Szmyt 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew OŚ. 7635-84/10 

 
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 A78/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-85/10 
4 Data złożenia 23.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Górnicze Stowarzyszenie 
Wędkarskie „Silesia” 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B64/10 

 
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 A79/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-85/10 
4 Data złożenia 23.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Zdzisław Nowrotek” 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B65/10 

 
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 A80/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-87/10 
4 Data złożenia 23.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Katarzyna i Tomasz Bartoszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B66/10 

 
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 A81/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-88/10 
4 Data złożenia 23.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Wiesława Pinas 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B67/10 

 
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 A82/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-89/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Marcin Horzynek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B68/10 

 
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 A83/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-90/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Rafał Dziech 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B69/10  

 
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 A84/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-91/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Aniela , Zygmunt Tomiczek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B70/10 

 
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 A85/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-92/10 
4 Data złożenia 30.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Karol Trzpis 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B71/10 

 
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 A86/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-93/10 
4 Data złożenia 01.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Marzena Jonsson 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B72/10 

 
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 A87/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-94/10 
4 Data złożenia 02.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Drobia S.A. Studzienice 
k/Pszczyny 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B73/10  

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 A88/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-95/10 
4 Data złożenia 02.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Beata Głodała 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B74/10  

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 A89/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-96/10 
4 Data złożenia 01.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Bogusław i Danuta Matlak 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B75/10  

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 A90/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-97/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Antonina Zgraja 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B76/10  

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 90 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-97/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Antonina Zgraja 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew OŚ. 7635-97/10 

 
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 A91/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-98/10 
4 Data złożenia 08.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Kaplita Helena,Kaplita Agata, 
Kaplita Karolina, Kaplita Anna 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B77/10 

 
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 A92/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-99/10 
4 Data złożenia 07.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Marcin Machaniec 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B/10 

 
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 A93/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-100/10 
4 Data złożenia 06.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Tadeusz Zajączkowski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B79/10 

 
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 A94/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-101/10 
4 Data złożenia 12.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Tadeusz 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 B80/10  

 
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 A95/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-102/10 
4 Data złożenia 12.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Teresa 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 B81/10 

 
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 A96/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-103/10 
4 Data złożenia 09.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Adam Przemyk 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B82/10 

 
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 A97/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-104/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

PPUH „AKCES” Brunon Kieloch  

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B83/10 

 
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 A98/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-105/10 
4 Data złożenia 22.03.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Hilarowicz Maria 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B84/10 

 
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 A99/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-106/10 
4 Data złożenia 15.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Krystyna Mańdok  

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Bez rozpatrzenia 

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 A100/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-107/10 
4 Data złożenia 15.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Krystyna Mańdok  

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Bez  rozpatrzenia 
 

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 A101/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-108/10 
4 Data złożenia 14.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Krzysztof Bartoszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B85/10 

 
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 A102/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-109/10 
4 Data złożenia 14.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Ewa, Sławomir Biniaś 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B86/10 

 
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 A103/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-110/10 
4 Data złożenia 19.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

 
Decyzja zezwalająca na usuniecie 

drzew B88/10 
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 A104/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-111/10 
4 Data złożenia 19.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Czechowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B89/10 

 
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 A105/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-112/10 
4 Data złożenia 16.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Parafia Rzymsko-Katolicka w 
Ligocie 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

- 
Decyzja zezwalająca na usuniecie 

drzew B90/10 
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 A106/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-113/10 
4 Data złożenia 16.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Parafia Rzymsko-Katolicka w 
Ligocie 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B91/10 

 
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 A107/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-115/10 
4 Data złożenia 21.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Gimnazjum Katolickie 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B92/10 

 
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 A108/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-116/10 
4 Data złożenia 21.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Firma B.J.G. Sp. z o.o. Legionów 
83 Cz.-Dz. 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B93/10 

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 A109/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-117/10 
4 Data złożenia 20.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Jan, Jadwiga Giel 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B94/10 

 
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 A110/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-118/10 
4 Data złożenia 20.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Zbigniew, Małgorzata 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 usuniecie 
drzew B95/10 

 
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 A111/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-119/10 
4 Data złożenia 20.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Krzysztof Wypiórkiewicz 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

- 
 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji 

- 

11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 

12. Uwagi  
 
12. Uwagi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

  

1 Nr wpisu A112/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew 

3 Znak sprawy  OŚ.7635-121/10 
4 Data złożenia 20.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Andrzej Jachnik 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B96/10 

 
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 A113/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew przy  

3 Znak sprawy  OŚ.7635-122/10 
4 Data złożenia 23.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Szymon, Małgorzata Bartoszek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B97/10 

 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 

informacji 
- 

11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

  

1 Nr wpisu A114/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew przy ul. Piłsudskiego  

3 Znak sprawy  OŚ.7635-123/10 
4 Data złożenia 13.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Stal- Hart Sp. z o.o. Bujaków 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B98/10 

 
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 A115/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-124/10 
4 Data złożenia 13.05.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Grażyna Motyka 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B99/10 

 
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 A116/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-125/10 
4 Data złożenia 26.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Marzena, Robert Ganczewski 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B100/10 

 
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 A117/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-126/10 
4 Data złożenia 29.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Iwona Bierońska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B101/10 

 
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 A118/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-129/10 
4 Data złożenia 30.04.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Tadeusz 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) 

- 
 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 
informacji 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew OŚ. 7635-129/10 

11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 

12. Uwagi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

  

1 Nr wpisu A119/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-130/10 
4 Data złożenia 05.05.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Urszula Kalinowska 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew OŚ. 7635-130/10 

 
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 A120/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-131/10 
4 Data złożenia 14.06.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Marcin Balcarek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usuniecie 
drzew B104/10 

 
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 A121/10 
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Wniosek o zezwolenie na 

usunięcie 
drzew   

3 Znak sprawy  OŚ.7635-132/10 
4 Data złożenia 06.05.2010 
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub 

nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON) 

Marian Frączek 

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

nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr 
telefonu kontaktowego) 

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

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

postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub 
postanowień) 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 
drzew B105/10 

 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania 

informacji 
- 

11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy 

 

12. Uwagi  
 
 
 
 


