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.

A246/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-274/10
16.09.2010
Tomasz Krzempek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B223/10
-

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.

A247/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-275/10
21.09.2010
Rzymsko-Katolicka
Parafia Św. Stanisława
Biskupa i
Meczennikaul. Zajęcza
Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B224/10
-

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)

10

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

11
12.

A248/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-276/10
21.09.2010
Zarząd Dróg
Powiatowych
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Zezwolenie na
usunięcie drzew
B225/10
-

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.

Lp.
1

A249/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-277/10
21.09.2010
Janusz Hereda
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B226/10
-

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Nr wpisu

A250/10

2

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.

Lp.

Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-278/10
23 .09.2010
GC Investment S.A.
Katowice
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B227/10
-

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.

A251/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-279/10
23..09.2010
Beata i Janusz Maśka
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B228/10
-

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.

Lp.

A252/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-280/10
22.09.2010
Jarosław i Anna Pituła
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B229/10
-

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.

A253/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-281/10
24.09.2010
Kornel Skiba
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Sprawa
bezprzedmiotowa
-

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.

A254/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-282/10
24.09.2010
Beata i Dariusz Lalurny
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B230/10
-

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.

A255/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-283/10
24.09.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B231/10
-

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.

A256/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-284/10
28.09.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B232/10
-

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.

A257/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-286/10
27.09.2010
Jolanta i Marek Mola
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B233/10
-

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.

258/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-287/10
27.09.2010
Roman i Anna
Tomanek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B234/10
-

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.

A259/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-289/10
04.10.2010
Halina Paszek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B235/10
-

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.

A260/10
Wniosek o zezwolenie na
usunięcie
drzew
OŚ.7635-289/10
30.09.2010
Marek, Aleksandra,
Adam Genowefa
Pawiński
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B236/10
-

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.

A261/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-290/10
30.09.2010
Andrzej Buczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B237/10
-

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.

Lp.

A262/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-291/10
30.09.2010
Helena i Marian
Twardzik
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B238/10
-

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.

Lp.
1

A263/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-292/10
29.09.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Wniosek
bezprzedmiotowy
-

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Nr wpisu

A264/10

2

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.

Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-293/10
04.10.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B239/10
-

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.

A265/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-294/10
04.10.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B240/10
-

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.

A266/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-295/10
29.09.2010
Górnośląska Spółka
Gazownictwa –
Rozdzielnia Gazu Cz.Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B241/10
-

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.

A267/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-297/10
04.10.2010
Aleksander Markiel
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B242/10
-

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.

A268/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-298/10
05.10.2010
Agata i Adam Paszek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B243/10
-

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.

A269/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-299/10
05.10.2010
Jadwiga Bartoszek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B244/10
-

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.

Lp.

A270/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-300/10
05.10.2010
Krzysztof
Wypiórkiewicz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-300/10
-

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.

A271/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-301/10
05.10.2010
Rejonowy Związek
Spółek Wodnych dla
Konserwacji i
Eksploatacji Urządzeń
Melioracyjnych
Bielsko-Biała
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-301/10
-

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.

Lp.

A272/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-302/10
06.10.2010
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
Decyzja zezwalająca
B245/10
-

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.

A273/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-303/10
06.10.2010
Maria i Tadeusz Budny
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B246/10
-

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.

Lp.
1

A274/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-304/10
07.10.2010
Kazimierz Pysz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B247/10
-

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Nr wpisu

A275/10

2

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.

Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-305/10
08.10.2010
Grażyna Łukosz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B248/10
-

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.

A276/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-306/10
12.10.2010
Bronisław Lorents
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B249/10
-

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.

A277/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-307/10
11.10.2010
Ryszard Ściskała
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B250/10
-

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.

A278/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-308/10
11.10.2010
Ślęczka Aleksandra
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B251/10
-

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.

A279/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-309/10
11.10.2010
Małgorzata Lorek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B252/10
-

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.

A280/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-310/10
11.10.2010
Mirosław Wiewióra
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B253/10
-

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.

A281/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-311/10
15.10.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B254/10
-

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.

A282/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-312/10
15.10.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B255/10
-

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.

A283/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-313/10
15.10.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-313/10
-

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.

Lp.

A284/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-314/10
15.10.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B257/10
-

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.

A285/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-315/10
15.10.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B258/10
-

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.

Lp.

A286/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-316/10
14.10.2010
Sławomir Filapek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B259/10
-

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.

A287/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-317/10
14.10.2010
PKP S.A. Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
Katowice ul. Dworcowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B260/10
-

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.

Lp.

A288/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-318/10
13.10.2010
Alicja i Zbigniew Olma
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B261/10
-

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.

A289/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-320/10
18.10.2010
PSS „Społem”
Niepodległości Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
B262/10
-

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.

A290/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-322/10
20.10.2010
Bronisława Gabzdyl
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-322/10
-

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.

A291/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-323/10
20.10.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Narutowicza Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-323/10
-

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.

A292/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-324/10
22.10.2010
Przedszkole Publiczne
nr 11 Cz.-Dz. Młyńska
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-324/10
-

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.

A293/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-325/10
22.10.2010
Przedszkole Publiczne
nr 11 Cz.-Dz. Młyńska
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-325/10
-

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.

A294/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-326/10
25.10.2010
Czesław Tomaszczyk
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-326/10
-

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.

A295/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-327/10
26.10.2010
IZD
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-327/10
-

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.

Lp.

A296/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-328/10
26.10.2010
Stanisław Dziedzic
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-328/10
-

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.

A297/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-329/10
27.10.2010
Jacek Niedźwiedzki
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-329/10
-

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.

Lp.

A298/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-330/10
28.10.2010
Franciszek Polok
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-330/10
-

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.

A299/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-331/10
28.10.2010
Liceum
Ogólnokształcące
Konopnickiej Cz.-Dz.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-331/10
-

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

A300/10
Wniosek o zezwolenie
na
usunięcie
drzew

3

Znak sprawy

OŚ.7635-332/10

4
5

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

29.10.2010

6
7

Gabriela Mrzygłód
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa,
pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja
zezwalająca
OŚ.7635-332/10

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.

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

A301/10
Wniosek o zezwolenie
na
usunięcie
drzew

3

Znak sprawy

OŚ.7635-333/10

4
5

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

29.10.2010

6
7
8

9

10
11
12.

Zbigniew Pysz

Burmistrz CzechowicDziedzic
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, Urząd Miejski, Wydział
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr Ochrony Środowiska i
telefonu kontaktowego)
Rolnictwa,
pok.410,
tel.214-71-00
Informacja
o
sposobie
zakończenia
postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub Wniosek
bez
postanowień)
rozpatrzenia
Zastrzeżenia
dotyczące
udostępniania informacji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy
Uwagi

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

1
2

Nr wpisu
Zakres przedmiotowy wniosku

A302/10
Wniosek o zezwolenie
na
usunięcie
drzew

3

Znak sprawy

OŚ.7635-334/10

4
5

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

29.10.2010

6
7

Mieczysław Talarek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa,
pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja
zezwalająca
OŚ.7635-334/10

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

10
11

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.

A303/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-335/10
27.10.2010
Katarzyna Englart
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-335/10
-

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.

A304/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-336/10
05.11.2010
Powiat Bielski
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-335/10
-

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.

Lp.

A305/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-337/10
05.11.2010
Piotr Jonkisz
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-337/10
-

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.

A306/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-338/10
05.11.2010
Dorota i Henryk Mola
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-338/10
-

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.

Lp.

A307/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-339/10
04.11.2010
Czechowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-339/10
-

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.

A308/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-340/10
03.11.2010
Zarząd Dróg
Powiatowych BielskoBiała
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-340/10
-

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.

A309/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-341/10
02.11.2010
Magdalena i Witold
Gwóźdź
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-341/10
-

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.

Lp.

A310/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-342/10
01.12.2010
Mirosław Lenkiewicz

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-342/10
-

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.

A311/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-343/10
09.11.2010
Danuta Kubacka

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-342/10
-

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.

A312/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-344/10
09.11.2010
Halina Hamerlak

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.

A313/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-345/10
08.11.2010
Maria i Kazimierz
Pisarek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bezprzedmiotowy

-

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.

A314/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-346/10
08.11.2010
Józef Grabowski

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-346/10
-

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.

Lp.

A315/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-347/10
12.11.2010
Maria Gronczakiewicz

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-347/10
-

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.

A316/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-348/10
09.12.2010
Aleksander Piesiur

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-348/10
-

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.

Lp.

A317/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-349/10
15.11.2010
Maciej Brzęczek

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-349/10
-

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.

A318/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-350/10
15.11.2010
Jerzy Budzyna

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-350/10
-

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.

A319/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-351/10
19.11.2010
Agnieszka Smaga

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-351/10
-

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.

A320/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-352/10
19.11.2010
Agnieszka Smaga

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-351/10
-

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.

A321/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-352/10
19.11.2010
NERO Sp. z o.o.

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-352/10
-

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.

A322/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-353/10
19.11.2010
NERO Sp. z o.o.

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-353/10
-

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.

A323/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-354/10
19.11.2010
Rzymsko-Katolicka
Parafia w Zabrzegu
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-354/10
-

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.

A324/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-358/10
26.10.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-358/10
-

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.

A325/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-360/10
10.12.2010
Zakład Usług
Technicznych ZUT Sp.
z o.o.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-360/10
-

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.

A326/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-361/10
24.11.2010
Alicja Jachnik.
Krystyna stryczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-361/10
-

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.

A327/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-362/10
24.11.2010
Piotr Łazarz

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-362/10
-

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.

A328/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-363/10
26.11.2010
Barbara Wawrzyńczyk

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-363/10
-

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.

A329/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-364/10
29.11.2010
Lotos „Czechowice”
S.A.
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-364/10
-

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.

A320/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-365/10
07.12.2010
Weronika i Andrzej
Jurczyk
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-365/10
-

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.

A331/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-366/10
07.12.2010
Marek Srokol

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-366/10
-

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.

A332/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-367/10
07.12.2010
Jan Wałkowiecki

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-367/10
-

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.

A333/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
krzewów
OŚ.7635-368/10
03.12.2010
Śląski zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
K-ce
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-367/10
-

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.

A334/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-370/10
08.12.2010
Adam Ździeblo

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Bez rozpatrzenia

-

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.

A335/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7635-372/10
13.12.2010
Jadwiga i Jan Świerkot

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-372/10
-

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.

A336/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-375/10
17.12.2010
Henryk Morawiec

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-375/10
-

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.

A33710
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-376/10
15.12.2010
Stanisław Kuś

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-376/10
-

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.

A338/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-377/10
15.12.2010
Joanna Dzida

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-377/10
-

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.

A339/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-378/10
17.12.2010
Alfreda Feruga

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-378/10
-

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.

A340/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-379/10
20.12.2010
Ewa Gazdajka Elżbieta
Hoczek
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-379/10
-

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.

A341/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-382/10
23.12.2010
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad – rejon w
Pszczynie
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-382/10
-

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.

A342/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-383/10
23.12.2010
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad – rejon w
Pszczynie
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-383/10
-

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.

A343/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-384/10
29.12.2010
Bożena i Mariusz
Pławecki
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-384/10
-

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.

A344/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-385/10
29.12.2010
Adam Stanclik

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-385/10
-

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.

A345/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-386/10
30.12.2010
Irena i Stanisław Łaś

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-386/10
-

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.

A346/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-387/10
30.12.2010
Irena i Stanisław Łaś

Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-387/10
-

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.

A347/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzewa
OŚ.7635-388/10
30.12.2010
Spółka Wodna dla
Eksploatacji i
Konserwacji Młynówki
MiędzyrzeckoLigockiej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca
OŚ.7635-388/10
-

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.

A348/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-1/10
03.02.2010
B.J.G. Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice
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

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.

A349/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-2/10
20.04.2010
Euroset s.c. Marzena
Białek, Jarosław Biel
Bielsko-Biała
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

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.

A350/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-3/10
07.05.2010
Leokadia i Józef
Kołodziej
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

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.

A351/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-4/10
19.08.2010
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

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.

A352/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-5/10
25.08.2010
Prezydent Miasta
Bielska-Białej
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Decyzja zezwalająca

-

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.

A353/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-6/10
14.09.2010
LONTEX Piotr Londzin
Czechowice-Dziedzice
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

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.

A354/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-7/10
06.08.2010
Alex s.c. Artur Staniek,
Agnieszka Staniek
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

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.

A355/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-8/10
28.09.2010
Kompania Węglowa
S.A. Oddział
Zagospodarowania
Mienia w Woli
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

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.

A356/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-9/10
13.10.2010
GC Investment S.A.
Katowice
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

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.

A357/10
Wniosek o zezwolenie
na usunięcie
drzew
OŚ.7637-11/10
03.11.2010
PępekGroup
Przemysław Pępek
Czechowice-Dziedzice
Burmistrz CzechowicDziedzic
Urząd Miejski, Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok.410,
tel.214-71-00
Wniosek
bezprzedmiotowy
-

