Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A122/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-133/10
12.05.2010
Dawid Mnich
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usunięcie
drzew B106/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A123/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-134/10
12.05.2010
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„HUTNIK”
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B107/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A124/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-135/10
11.05.2010
Zarząd Dróg Powiatowych
Bielsko-Biała
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
-

Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B108/10

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A125/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-136/10
13.05.2010
Przedszkole Publiczne nr 11
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzje zezwalająca na usunięcie
drzew B109/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A126/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-137/10
18.05.2010
Halina, Walerian Tomczak
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B110/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A127/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-138/10
24.05.2010
Renata Kyrcz, Rozalia Okońska
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B111/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A128/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-139/10
24.05.2010
Matylda Bukowska
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B112/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A129/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-140/10
21.05.2010
Aleksandra Ślęczka
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B113/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A130/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-141/10
25.05.2010
Helena Budniok
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Wniosek bezprzedmiotowy

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A131/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-143/10
28.05.2010
Jarosław Wydra
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew OŚ. 7635-143/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A132/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-144/10
27.05.2010
Maria i Andrzej Maroszek
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usunięcie
drzew B115/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A133/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-145/10
27.05.2010
Angelika Staniek
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usunięcie
drzew B116/10

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A134/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-146/10
26.05.2010
Alicja Wojtylak
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B117/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

6
7
8

9

10
11
12.

A135/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-149/10
27.05.2010
Czechowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa Narutowicza 79
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na usuniecie
drzew B118/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

6
7
8

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu
kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A136/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-150/10
01.06.2010
Piotr Brańka
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410, tel.21471-00
Decyzja odmowna B119/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu
kontaktowego)

9

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

10
11

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

12.

A137/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-151/10
31.05.2010
Zarząd Dróg
Powiatowych ul.
Regera 81 BielskoBiała
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usunięcie drzew
B120/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu
kontaktowego)

9

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

10
11

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

12.

A138/10
Wniosek o
zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-152/10
28.05.2010
Wiesław Kyrcz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski,
Wydział Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
na usuniecie drzew
B121/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu
kontaktowego)

9

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

10
11

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

12.

A139/10
Wniosek o
zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-153/10
11.06.2010
Jan Kraus
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski,
Wydział Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
na usunięcie drzew
B122/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

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

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

11
12.

A140/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-154/10
12.06.2010
Zarząd Dróg
Powiatowych ul.
Regera 81 BielskoBiała
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzew
B123/10
-

Lp.
1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

\

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
A141/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-155/10
18.06.2010
Kompania Węglowa S.A.
Oddział zakład
Gospodarowania Mienia
Wola ul. Kopalniana
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usunięcie drzew A124/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A142/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-157/10
16.06.2010
Iwona Krysiak
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bez rozpoznania

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A143/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-158/10
08.06.2010
Henryka Nowak
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usunięcie drzew B125/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

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

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

11
12.

A144/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-161/10
17.06.2010
Zespół Szkół „Silesia”
Czechowice-Dziedzice ul.
Nad Białką
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzew
OŚ.B126/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A145/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-162/10
17.06.2010
Czesława i Tadeusz
Zajęczkowscy
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzew B127/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A146/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-163/10
24.06.2010
Czechowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Czechowice-Dziedzice ul.
Narutowicza
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzew B128/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A147/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-164/10
21.06.2010
Alojzy Krzempek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410, tel.21471-00
Decyzja zezwalająca na
usunięcie drzew B129/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

148
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-165/10
01.07.2010
Zbigniew Opaliński
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410, tel.21471-00
Bez rozpoznania

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A149/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzewa
OŚ.7635-166/10
01.07.2010
Barbara i Mirosław Misiura
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
decyzja zezwalająca na
usunięcie drzewa B130/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A150/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-167/10
29.06.2010
Cieślik Jerzy
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bez rozpoznania

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A151/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-168/10
29.06.2010
Wiesława Narloch
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzew B131/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A152/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzewa
OŚ.7635-169/10
29.06.2010
Jakub Mańka
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzewa B132/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A153/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-170/10
30.06.2010
Wanda Klimczak
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410, tel.21471-00
Decyzja zezwalająca na
usuniecie drzew B133/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

154
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-172/10
28.06.2010
B.J.G. Legionów 83 Cz.Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bez rozpoznania

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A155/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-173/10
28.06.2010
Adam Kopeć
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B135/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A156/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-174/10
28.06.2010
Ewa Siwiec
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B136/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A157/10
Wniosek o
zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-175/10
28.06.2010
Róża i Józef Stryczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski,
Wydział Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B137/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A158/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-176/10
23.06.2010
Alicja i Michał Słota
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B138/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A159/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-177/10
22.06.2010
Zofia Kocur-Kosińska
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B139/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A160/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-178/10
22.06.2010
Małgorzata Bielach Barbara
Borgieł Cury, Danuta
Borgieł
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B140/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A161/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-179/10
02.07.2010
Wspólnota
Mieszkaniowa
Michałowicza 15 Cz.Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B141/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A162/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-181/10
06.07.2010
Witold Wątor
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B142/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A163/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew i krzewów
OŚ.7635-182/10
06.07.2010
Zdzisław i Jolanta Smagoń,
Katarzyna i Krzysztof
Czaprowicz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B143/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A164/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-184/10
02.07.2010
Katarzyna i Mariusz
Chanek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B144/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A165/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-185/10
09.07.2010
Bogdan Barys
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B145/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A166/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-186/10
14.07.2010
Ogród Działkowy
„Relax-Storczyk” Cz.Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B146/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A167/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-187/10
14.07.2010
Lucyna i Witold Wątor
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B147/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

168
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-188/10
14.07.2010
Stanisław Marszałek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Wniosek wycofany

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A169/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-189/10
12.07.2010
Jan Przygoda, Jerzy
Przygoda
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B148/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A170/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-192/10
21.07.2010
Zgromadzenie O.O.
Jezuitów Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B149/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A171/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-192/10
21.07.2010
Walcowania Metali
Dziedzice.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-192/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A172/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-194/10
20.07.2010
Piotr Kocoń
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B151/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A173/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-195/10
20.07.2010
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Gliwicach
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B152/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A174/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-197/10
19.07.2010
Joanna Bajorek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B153/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A175/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-198/10
19.07.2010
Mirosława Kieromin
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B154/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A176/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-199/10
19.07.2010
Adam i Krystyna Binek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B155/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A177/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-200/10
16.07.2010
Mariola i Mirosław
Łukasik
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B156/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A178/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-203/10
22.07.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B157/10

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A179/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-204/10
22.07.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B158/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A180/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzewa
OŚ.7635-205/10
22.07.2010
Stanisław Marszałek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B159/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A181/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-206/10
28.07.2010
Grzegorz Biesok
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B160/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A182/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzewa
OŚ.7635-207/10
05.08.2010
Bronisław Kroczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ>7635-207/10

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A183/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-208/10
05.08.2010
PSS „Społem”
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B163/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A184/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew i krzewów
OŚ.7635-209/10
05.08.2010
Bogusław i Małgorzata
Kozłowski
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B164/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A185/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-210/10
02.08.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A186/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-211/10
02.08.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-211/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A187/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-212/10
02.08.2010
Maria Gabryś
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B167/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A188/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-214/10
06.08.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B168/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

189
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-215/10
06.08.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B169/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

190
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-216/10
06.08.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Wniosek
bezprzedmiotowy
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A191
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-217/10
06.08.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B171/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A192/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-218/10
06.08.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B172/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A194/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-219/10
12.08.2010
Parafia EwangelickoAugsburska Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B173/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

195
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-220/10
11.08.2010
B.J.G. Sp. z o.o.
Legionów 83 Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bez rozpoznania

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A196/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-221/10
11.08.2010
Aleksandra Twardak
Ireneusz i Alicja Gach
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B174/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A197/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-222/10
11.08.2010
Wiktor Wrzoł
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-222/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A198/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-223/10
11.08.2010
Bożena, Marian, Kamil
Sebastian Rajtor
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B176/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A199/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-225/10
13.08.2010
Parafia RzymskoKatolicka ul. Kopernika
Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B177/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A200/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-226/10
13.08.2010
Jerzy i Bogusława
Bucki
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B178/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A201/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-227/10
13.08.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B179/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A202/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-228/10
13.08.2010
Edward i Małgorzata
Krzempek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B180/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A203/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-229/10
16.08.2010
Jerzy Fita
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B181/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A204/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-230/10
18.08.2010
Leon Hałas
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B182/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A205/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-231/10
18.08.2010
Nadwiślańska spółka
Energetyczna Sp. z o.o.
ZC-5 Zakład
Ciepłowniczy „Silesia”
Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B183/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A206/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-232/10
18.08.2010
Kazimierz i Grażyna
Rosner
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B184/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A207/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-233/10
18.08.2010
Zdzisław i Bożena
Babiarz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B185/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A208/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-234/10
20.08.2010
Zofia Glos
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B185/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A209/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-235/10
20.08.2010
Ludwika Korczyk
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-235/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3
4
5

Znak sprawy
Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

210
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-236/10
19.08.2010
Franciszek Buczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bez rozpoznania

-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A211/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-238/10
23.08.2010
Stanisław Chrobok
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B188/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A212/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-239/10
24.08.2010
Leokadia Adamska
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B189/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A213/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-240/10
24.08.2010
Elżbieta Pietruszka
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B190/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A214/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-241/10
25.08.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B191/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A215/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-242/10
25.08.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B192/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A216/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-243/10
25.08.2010
Wspólnota
Mieszkaniowa Górnicza
73
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B193/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A217/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-244/10
25.08.2010
Krzysztof Szczypka
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B194/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A218/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-245/10
26.08.2010
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B195/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A219/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-247/10
25.08.2010
Krzysztof Pająk
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B196/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A220/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-248/10
09.09.2010
Tadeusz, Maria,
Bogdan Stryczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B197/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A221/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-249/10
08.09.2010
Krystyna i Jan
Przemyk
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B198/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A222/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-250/10
08.09.2010
Jadwiga Borek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B199/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A223/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-251/10
08.09.2010
Wspólnota
Mieszkaniowa
„KABEL” ul.
Legionów 121 Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B200/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A224/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-252/10
07.09.2010
Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Węglowa 62 Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B201/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A225/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-253/10
07.09.2010
Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Węglowa 86 Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B202/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A226/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-254/10
06.09.2010
Monika i Adam
Łobarzewscy
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B203/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A227/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-255/10
06.09.2010
TRW Steering Systems
Poland Sp. z o.o.
Słowackiego 33 Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B204/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A228/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-256/10
02.09.2010
Stanisława Paszek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B205/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A229/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-257/10
01.09.2010
Stefania Kałuża
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B206/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A230/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-258/10
31.08.2010
Joanna i Krzysztof
Gibas
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B207/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A231/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-259/10
31.08.2010
Józef Klima
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B208/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A232/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew i krzewów
OŚ.7635-260/10
31.08.2010
Anna Adamiec
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B209/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A233/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-261/10
31.08.2010
Grażyna Tokarz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ. B210/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A234/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-262/10
30.08.2010
Maria Bobiec
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B211/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A235/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-263/10
10.09.2010
Mariusz Kolonko
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B212/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A236/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-264/10
10.09.2010
Agnieszka Brzozowska
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B213/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A237/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-265/10
10.09.2010
Andrzej Płaza
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B214/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A238/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-266/10
13.09.2010
Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych BT P-na
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B215/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

239/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-267/10
13.09.2010
Joanna Hałas
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B216/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A240/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-268/10
13.09.2010
Jadwiga Stryczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B217/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A241/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-269/10
14.09.2010
Ryszard Kaleta
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B218/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)

6
7

Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A242
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-270/10
14.09.2010
Przedszkole Publiczne
nr 11 ul. Młyńska Cz.Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B219/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A243/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-271/10
20.09.2010
Emilia i Jan Michalik
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B220/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A244/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-272/10
17.09.2010
Roman Tyc
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B221/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

3

Znak sprawy

4
5

Data złożenia
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub
nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba,
adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nazwa organu-adresata wniosku

6
7
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji,
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr
telefonu kontaktowego)

9

Informacja o sposobie zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub
postanowień)
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

10
11
12.

A245/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-273/10
16.09.2010
Łukasz i Małgorzata
Prządka
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B222/10
-

