Arkusz1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
1//2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 1101/72 przy ul. Czereśniowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.153.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.10.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
2//2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
Strona 1

Arkusz1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.161.2011.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.11.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 1276/169 przy ul. Gliwickiej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
3//2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr1854/49 przy ul. Jodłowej 8/10 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.157.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.11.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Strona 2

Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
4/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 744/18 przy ul.Skalnej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.152.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 3

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
5/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 177 przy ul. Gliwickiej 70 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Strona 4

Arkusz1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
6/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 2093/61 przy ul. Skłodowskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Strona 5

7/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

4.
5.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 13/4 przy ul. Myśliwskiej 5/1 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.11.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Lp.
1.
2.
3.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
8/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 1002/8 przy ul. M. C. Skłodowskiej w Mikołowie
Strona 6

Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.3.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.11.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
9/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 593/3 przy ul. Nowej 6 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.02.2010
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Strona 7

Arkusz1
14.
15.
16.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

tak

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
10/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 1616/265 przy ul. Korfantego 7 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.34.7.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.03.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Strona 8

Arkusz1
18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
11/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 2346/77przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.170. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.12.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Strona 9

Arkusz1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
12/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewów na działce nr 1220/113 przy ul. Równoległej 18 w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.169. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.12.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
Strona 10

13/2012

Arkusz1
4.

Nazwa dokumentu

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 343/22 przy ul. Reta Śmiowicka w Mikołowie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.125. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.09.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
14/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 511/29, 509/27, 508/27 przy ul. Cienistej 29 w
Mikołowie

Strona 11

Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.166. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.11.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
15/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 510/27 przy ul. Cienistej 29 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.165. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.11.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Strona 12

Arkusz1
12.
13.
14.
15.
16.

Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
16/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 745/200 przy ul. Kuźnickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.167. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.12.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 13

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
17/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 3018/72 przy ul. Górniczej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.168. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.12.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Strona 14

Arkusz1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
18/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 1466/69 przy ul. Cmentarnej3 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.145. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Strona 15

19/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.1. 2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
działce nr 1267/112 przy ul. Starokościelnej 5 w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
20/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 1628/25 przy ul. B. Śmiałego 65 w Mikołowie
Strona 16

Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.2. 2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
21/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 63 przy ul. Gliwickiej 101 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.173. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.12.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Strona 17

Arkusz1
13.
14.
15.
16.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
22/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 602/22 przy ul. Cichej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.15. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Strona 18

Arkusz1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
23/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 979/127, 1069/127 przy ul. Taborowa
Kępa w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.8. 2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
24/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1862/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie

Strona 19

Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.11. 2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
25/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1192/201 przy ul. Na Wzgórzu w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.13. 2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
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Arkusz1
15.
16.

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
26/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2315/61 przy ul. Jaskrów w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.7. 2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
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Arkusz1
1.
2.
3.

Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.151. 2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.10.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27/2012
wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 223/65 przy ul. Baziowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
28/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1563/69 przy ul. Staropodleskiej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.19.2012.AR
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Arkusz1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
29/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 62 przy ul. Przelotowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.21.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.02.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
30/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1562/69 przy ul. Staropodleskiej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.18.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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31/2012

Arkusz1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 887/39 przy ul. Waryńskiego w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.17.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
32/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1550/94 przy ul. Cienistej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.171.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.12.2012
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Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
33/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 247/1 przy ul. Przelotowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.5.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
34/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 2073/67 przy ul. Katowickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.26.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.02.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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35/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.22.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.02.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1351/67 przy ul. Katowickiej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
36/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2923/65 przy ul. Rybnickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.71.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.06.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Strona 28

Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
37/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2923/65 przy ul. Rybnickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.71.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.06.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
Strona 29

Arkusz1
18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
38/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1604/1 przy ul. Piaskowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.35.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
39/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami

Strona 30

Arkusz1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.29.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działkach nr 623/8 oraz 1002/8 przy ul.
Skłodowskiej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
40/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 2115/28 przy ul. Młyńskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.53.2011.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.05.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
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Arkusz1
13.
14.
15.
16.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
41/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewów rosnących na działkach nr 1272/75, 1509/75, 1510/75
przy ul. Krakowskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.24.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.02.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Arkusz1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
42/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 651/8 przy ul. Skłodowskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.34.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
43/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewów rosnących na działce nr 1828/49 przy ul. Jodlowej w
Mikołowie
Strona 33

Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.30.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
44/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1494/11 przy ul. Brzozowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.33.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Strona 34

Arkusz1
16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
45/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 100/3 przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.36.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Strona 35

46/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.9.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1406/67 w pasie drogowym DK 81 w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
47/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewu rosnących na działce nr 168/107 w pasie drogowym DW
927 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.158.2011.AR
Strona 36

Arkusz1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.11.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
48/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1958/17 przy ul. Metalowców w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.49.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
49/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 544/45 przy ul. Wyzwolenia w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.39.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Strona 38

50/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.42.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 994/9 przy ul. Przyjaciół w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
51/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 192/62 przy ul. Zbożowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.41.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.03.2012
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Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
52/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewów rosnących na działce nr 1025/100 przy ul. Matejki w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.28.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.02.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 40

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
53/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 591/27 przy ul. Skalnej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.50.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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54/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.32.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1726/24 przy ul. Świerkowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
55/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 1201/30, 1179/30 przy ul. Jasnej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.23.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.02.2012
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Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
56/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 558/34 przy ul. Sikorek w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.44.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 43

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
57/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 835/72 przy ul. Magnolii w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.37.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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58/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.51.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 833/72 przy ul. Magnolii w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
59/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 495/14 przy ul. Rybnickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.172.2011.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.12.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
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Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
60/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewów rosnących na działce nr1273/54 przy ul. Wschodniej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.45.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 46

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
62/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1824/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.46.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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63/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.47.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1825/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
64/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 544/45 przy ul. Wyzwolenia w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.57.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Strona 48

Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
65/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr1298/100 przy ul. Leśnej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.54.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Arkusz1
18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
66/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1930/2 przy ul. Stolarskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.56.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
67/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1734/51 przy ul. Podleskiej w Mikołowie
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Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.56.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
68/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 269/101 przy ul. Gliwickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.73.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
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Arkusz1
16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
69/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 940/24 przy ul. Przyjaciół w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.58.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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70/2012

Arkusz1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1633/105 przy ul. Nowy Świat w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.55.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
71/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działkach nr 307/270, 69/46 przy ul. Rybnickiej,
860/66 przy ul. Żwirki i Wigury, 825/81, 554/81 przy ul.
Konstytucji 3-go Maja, 1674/54 przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
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Arkusz1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Znak sprawy
BGO.6131.3.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
72/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1425/459 przy ul. Kalinowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.61.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
73/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1364/31 przy ul. Szarotek w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.64.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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74/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.76.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1487/459 przy ul. Cyprysów w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
75/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 2019/6 przy ul. Brzozowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.75.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Strona 56

Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
76/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 860/122 przy ul. Taborowa Kępa w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.67.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 57

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
77/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 1218/54, 1223/60 w pasie drogi DK 81
w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.10.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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78/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.43.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1399/62 przy ul. Baziowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
79/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr1531/31 przy ul. Podleskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.135.2011.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.09.2011
Strona 59

Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
80/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2785/112przy ul. Żwirki i Wigury w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.68.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 60

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
81/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1921/59 przy ul. Żwirki i Wigury w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.62.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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82/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.80.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
krzewów rosnących na działce nr 654/2 przy ul. Gliwickiej w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
83/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 972/7 przy ul. Jabłoni w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.65.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Strona 62

Arkusz1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data dokumentu
4.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
84/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1904/47 przy ul. Dzwonkowej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.69.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 63

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
85/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1448/84 przy ul. Młyńskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.60.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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86/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.70.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1570/31 przy ul. Świerkowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
87/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 533/11 przy ul. Jasnej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.89.2012.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
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Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
88/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 520/14 przy ul. Mokierskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.63.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.04.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Arkusz1
18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
89/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1753/174 przy ul. Chudowskiej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.71.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
90/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
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Arkusz1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.79.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1849/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
91/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1823/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.82.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
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Arkusz1
14.
15.
16.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

tak

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
92/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1831/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.77.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
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Arkusz1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

93/2012
wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1790/7 przy ul. Czereśniowej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.83.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
94/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 332/7 przy ul. Jaworowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.88.2012.RP
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Arkusz1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
95/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 492/75 przy ul. Goździków w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.58.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
96/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1859/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.93.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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97/2012

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.94.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 918/35 przy ul. Wojska Polskiego w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
98/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 873/117 przy ul. Gliwickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.92.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.05.2012
Strona 73

Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
99/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2371/89 przy ul. Pszczyńska w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.81.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 74

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
100/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 573/12 przy ul. Okrzei w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.84.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
101/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.16.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.01.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działkach nr452/30 oraz 453/30 przy ul. Żwirki i
Wigury w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
102/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 342/62 przy ul. Konopnickiej w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.104.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.07.2012
Strona 76

Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
103/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 240/21 przy ul. Gliwickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.103.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 77

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
104/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1768/112 przy ul. Wieczorka w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.99.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
105/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Strona 78

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.95.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
krzewu rosnących na działce nr 2821/3 przy ul. Żwirki i Wigury w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
106/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 978/82 przy ul. Botanicznej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.95.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.06.2012
Strona 79

Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
107/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2062/36 przy ul. Przyjaźni w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.102.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 80

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
108/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 1103/105 oraz 1773/109 przy ul.
Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.91.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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109/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.106.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1929/2 przy ul. Stolarskiej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
110/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1929/2 przy ul. Stolarskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.101.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.06.2012
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Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
111/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 910/56, 513/61 przy ul. Zielonej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.101.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
112/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1929/2 przy ul. Stolarskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.108.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
113/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.74.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 70/44 przy ul. Wyzwolenia w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
114/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działkach nr 555/35, 548/42, 631/33, 599/33,
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
465/22, 464/22, 463/22, 1464/215, 211, 210, 731/206, 1329/206
w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.95.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
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Arkusz1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data dokumentu
4.05.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
115/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1791/7 przy ul. Czereśniowej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.94.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
116/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 469/21 przy ul. Torowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.94.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
117/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.117.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 469/21 przy ul. Torowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
118/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1287/82 przy ul. Sienkiewicza w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.113.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.07.2012
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Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
119/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1715/9 przy ul. Plebiscytowej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.127.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
120/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa i
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
krzewu rosnących na działce nr 1855/49 przy ul. Jodłowej w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.101.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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121/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.107.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1252/96 przy ul. Dąbrowskiego w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
122/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1839/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.111.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
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Arkusz1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data dokumentu
17.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
123/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 887/39 przy ul. Waryńskiego w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.102.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.06.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
124/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1791/53 przy ul. Planty w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.148.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
125/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.116.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 51/16 przy ul. Jesionowej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
126/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 526/10 przy ul. Polnej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.122.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
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Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
127/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 654/82 przy ul. Sienkiewicza w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.131.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Arkusz1
18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
128/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1076/88 przy ul. Sienkiewicza w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.123.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
129/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
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Arkusz1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.109.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
krzewu rosnących na działce nr 1409/459 przy ul. Cedrowej w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
130/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 966/192 przy ul. Sośnia Góra w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.118.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
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Arkusz1
13.
14.
15.
16.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
131/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2821/3 przy ul. Żwirki i Wigury w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.142.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Arkusz1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
132/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1536/117 przy ul. Różanej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.110.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
133/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 800/72, 887/66 przy ul. Piaskowej w
Mikołowie
Strona 99

Arkusz1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.121.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
134/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr269/101 przy ul. Gliwickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.129.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Strona 100

Arkusz1
16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
135/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 24/9 przy ul. Myśliwskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.38.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.03.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Strona 101

136/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.125.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 2377/71 przy ul. Pszczyńskiej w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
137/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr727/124 przy ul. Kwiatowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.134.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Strona 102

Arkusz1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data dokumentu
20.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
138/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1686/1041 przy ul. Narcyzów w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.130.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 103

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
139/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 485/99 przy ul. Kąty w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.133.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
140/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Strona 104

Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.133.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1562/69 przy ul. Staropodleskiej w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
141/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1834/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.126.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.08.2012
Strona 105

Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
142/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 751/141 przy ul. Krótkiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.137.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 106

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
143/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1116/21 przy ul. Krawczyka w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.119.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.07.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
144/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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Arkusz1
3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.146.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 2223/9 przy ul. Przyjaciół w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
145/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 794/32 w pasie drogowym DW 927 przy
ul. Wojska Polskiego w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.112.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
19.07.2012
Strona 108

Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
146/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działkach nr 495/14 i 494/14 przy ul. Wojska
Polskiego w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.124.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
147/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 299/2 przy ul. Reta Śmiłowicka w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.152.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
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148/2012

Arkusz1
2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.144.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1562/142 przy ul. Krótkiej w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
149/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1602/41 przy ul. Długiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.151.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.09.2012
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Arkusz1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
150/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1505/84 przy ul. Kiełbasy 1 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.140.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Strona 112

Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
150/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1505/84 przy ul. Kiełbasy 1 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.140.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
151/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Strona 113

Arkusz1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Temat dokumentu

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1057/87 przy ul. Sienkiewicza w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.159.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
152/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1862/49 przy ul. Jodłowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.153.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Strona 114

Arkusz1
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
153/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1297/9 przy ul. Czereśniowej w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.168.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Arkusz1
18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
154/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 2424/67 przy ul. Katowickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.160.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
155/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
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Arkusz1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.170.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1563/69 przy ul. Staropodleskiej w
Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
156/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 2301/62 przy ul. Katowickiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.156.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
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13.
14.
15.
16.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
157/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1613/81 przy ul. Rybickiego w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.155.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
158/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1247/109 przy ul. Rolniczej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.154.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
159/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 13/3 przy ul. Myśliwskiej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Znak sprawy
BGO.6131.154.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.11.2011
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
160/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 193/10 przy ul. Elsnera w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.136.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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Arkusz1

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
161/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 691/123 przy ul. Irysów w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.158.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
162/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.161.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 982/6 przy ul. 27 Stycznia w Mikołowie

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
163/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 2349/142 przy ul. Stara Droga w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.145.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
164/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1247/54 przy ul. Buczka w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.162.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
165/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 2201/90 przy ul. Parkowej w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.139.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.08.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
166/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 152/125 przy ul. Wieczorka w Mikołowie
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.174.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
167/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 92/3 przy ul. Kolonia Wojewódzka w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.164.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
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15.
16.

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
168/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 493/110 przy ul. Wolności w
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.168.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

169/2012
wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 188/84 przy ul. Kawalca 12 w
Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.166.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.09.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
170/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1508/17 przy ul. Plebiscytowej

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.169.2012.RP
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
171/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 913/52 przy ul. Słonecznej
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.172.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
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17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
172/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1101/138 przy ul. Musioła
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.178.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
173/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
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3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.176.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działkach nr 900/122, 901/122 ul. Taborowa Kępa

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
174/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 48 ul. Reta
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.177.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
175/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 1608/41 przy ul. Długiej
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.184.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.11.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko
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18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uwagi

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
176/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 290/11 przy ul. Rybnickiej
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.179.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
177/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnących na działce nr 2773/66 przy ul.Żwirki i Wigury
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.181.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.12.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
178/2012
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
rosnącego na działce nr 1017/100 przy ul. Matejki
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO.6131.173.2012.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.10.2012
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
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16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16 ustawy z
dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko

Strona 134

