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
1/2015
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 92/99 obręb 0029, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.198.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

2/2015

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. 6131.250.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.12.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z
terenu działki nr 185/38, ul. Równoległa 15, Mikołów,

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
3/2015
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 302/36 ul. Rusinów 13, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

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

Znak sprawy
BGO. 6131.248.2014 RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.12.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
4/2015
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 z
terenu działki nr 1384/202 ul. Na wzgórzu Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.249.2014.
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.12.2015
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy

12.
13.
14.
15.
16.

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
5/2015
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 z
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 396/122, 243/123, 234/125ul. Przelotowa 7,
Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.231.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie

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
6/2015
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 1260/93 ul. Cienista , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.221.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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
7/2015
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 924/47 ul. Długa 8, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.252.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.12.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

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
8/2015
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 na
działce nr 1199/103 ul. Narcyzów 11, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.240.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.12.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
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. 6131.239.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.12.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

9/2015
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 na
działce nr 1350/1 ul Podleska 51, Mikołów

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
10/2015
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami

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. 6131.245.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.12.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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 zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 704/8 ul. Langego , Mikołów

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
11/2015
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 1040/6 ul. Skłodowskiej – Curie

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

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.241.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
207/2014
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 2265/49 ul. Jaskrów 5, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.195.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.09.2014

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

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
208 /2014
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 1594/25 ul. płk Kiełbasy 94, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.205.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy

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
209/2014
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 na
działce nr 2314/51 ul. Jaskrów 25, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.188.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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
210/2014
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 680/24 ul. Przyjaciół 47, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.211.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

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
211/2014
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 2987/138 ul. Damrota , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.207.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.10.0204
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
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.

212/2014
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 na
działce nr 419/1 ul. Przelotowa 27, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.204.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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
214/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji

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. 6131.224.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.12.2013
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 208/3 ul. Kościuszki 65, Mikołów

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
215/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami

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 203.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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 zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 765/75 ul. Pszczyńska 88A, Mikołów

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
216/2014
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 89/8 ul. Równoległa 91, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.200.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy

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

Data dokumentu
30.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
217/2014
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 dz.
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
nr 813/59 ul. Żwirki i Wigury 14, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.209.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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
218/2014
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 z
terenu działki nr 327/25 ul. Reta Smiłowicka 15, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.190.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
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. 6131.196.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

219/2014
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
terenu działki nr 328/25 ul. Reta Smiłowicka 15, Mikołów

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
220/2014
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 417/106, 171/101ul. Sosnowa 24,
Mikołów

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

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.212.8.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

221/2014
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 1536/117 ul. Różana 1, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.208.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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.

KARTA INFORMACYJNA
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.

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

222/2014
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 298/2 ul. Reta Smiłowicka , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.210.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

KARTA INFORMACYJNA
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.

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

223/2014
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 851/52, 854/59, 856/60, 860/79, 862/77,
864/82, 872/73, 870/83, 878/100 ul. Dziendziela, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.87.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.04.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
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.

224/2014
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 169/41 ul. Rybnicka 4 i 6 Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.201.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

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

225/2014
wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami

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. 6131.216.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.
7.
8.
9.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1550/25 ul. Gwarków 16, Mikołów

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

226/2014
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 2276/80 ul. Strażacka, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.199.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.09.2014

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

Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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.

KARTA INFORMACYJNA
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.

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

227/2014
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 na
działce nr 1847/17 ul. Plebiscytowa 90, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.223.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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
228/2014
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 1362/45 ul. Kasztanowa 6, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.222.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

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
229/2014
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 z
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 1536/25 ul. płk Kiełbasy 50 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.218.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

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.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

4.

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 na
działce nr 481/44 ul. Zurawia 23, mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.220.2014 RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

230/2014

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
231/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami

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. 6131.217.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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 zezwalającej na usunięcie drzew z
terenu działki nr 481/44 ul. Żurawia 23, Mikołów

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
232/2014
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 z
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 1176/30 ul. jasna 1-5, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.219.2014.AR

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

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
233/2014
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 1274/54, ul. Wschodnia 6, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.225.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy

12.
13.
14.
15.
16.

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
234/2014
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 1426/41 ul. Strzechy 96, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.228.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
Czy dokument jest ostateczny tak / nie
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie

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
235/2014
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 1522/137 ul. Chabrów 3, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.229.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

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
236/2014
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 1310/111 ul. Równoległa 119 c, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.224.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

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.

237/2014
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 1036/11 ul. Brzozowa 4, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.227.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.11.2014r.
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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
Lp.
1.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

238/2014

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. 6131.184.2014 RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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.

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 na
działce nr 124/18 ul. Spółdzielcza 5, Mikołów

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
239/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
Nazwa dokumentu
z wymaganymi załącznikami

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. 6131.234.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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 zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 883/82 ul. Botaniczna 8 D, Mikołów

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
240/2014
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 1156/84 ul. Kościuszki 1, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.233.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy

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

Data dokumentu
25.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu
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
241/2014
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 482/95 ul. Leśna 25, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.237.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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
242/2012
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 403/117 ul. Narcyzów 2 , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.236.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
19.11.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 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

