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
1/2014
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 592/54 ul. Buczka 47 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.210.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.10.2013
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
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

2/2014

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. 6131.212.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.11.2013
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.

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 1604/1 ul. Piaskowa 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
3/2014
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 558/23 ul. Żniwna 35, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

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

Znak sprawy
BGO. 6131.214.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.11.2013
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
4/2014
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 2428/84 przy ul.Kowalska 10, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.225.2013 RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.12.2013
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
5/2014
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 1189/189 ul. Sośnia Góra 25 A, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.218.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.11.2013
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.
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
6/2014
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 340/6 ul. Przelotowa w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.219.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.11.2013
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

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
7/2014
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 352/50 ul. Zielona 45 A, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.216.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.11.2013
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

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
8/2014
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 1529/1 ul. Towarowa w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.220.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.11.2013
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
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

9/2014

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. 6131.169.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.09.2013
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 zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 2272/80 , 2273/80, 2274/80,2275/80 ul. Strażacka 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
10/2014
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 96 pas drogowy ul. L. Spyry 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. 6131.214.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.11.2013
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.

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
11/2014
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 647/50 ul. Zamkowa w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.10.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.02.2013
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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
12/2014
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 1829/49 ul. Jodłowa 10/1 Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.222.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.12.2013
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
13/2014
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 1597/66 ul. Konwalii 7 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.221.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.11.2013
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.
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
14/2014
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 362/18, ul. Jasna 125, Mikołow
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.4.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.01.2014
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
15/2014
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 489/28, 427/28 ul. Rymera 1, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.227.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.12.2013
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

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
16/2014
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 1229/228 ul. Podgórna 22, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.226.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.12.2013
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
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

17/2014

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. 6131.228.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.12.2013
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.

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
działce nr 817/72 ul. Krakowska 36, Mikołow

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
18/2014
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 253/9 ul. Wierzbowa , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

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

Znak sprawy
BGO. 6131.199.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
19.02.2014
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
19/2014
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 403/33 ul. Przyjaźni 11, Mikołów
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

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
20/2014
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 krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
na działce nr 231/55, 232/55 ul. Wolnego 22, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.3.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.01.2014
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
21/2014
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 1887/23 ul. Rybnicka 162 , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.14.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.01.2014
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
22/2014
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 pas
drogowy ul. Pszczyńska, Nowy Swiat, Rybnicka, Mokierska,
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wolności, Staromiejska, Staropodleska
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.188.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.10.2013
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

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.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

4.
5.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z
terenu działki nr 124/3 ul. Skłodowskiej 14, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.6.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.01.2014
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.

Lp.
1.
2.
3.

26/2014
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
27/2014
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
terenu działki nr 968/69 ul. Grzybowa 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. 6131.229.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.12.2013
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
28/2014
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
rosnących na działce nr 887/120 ul. Gliwicka 297 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.8.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.01.2014
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

29/2014
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 1699/50 ul. Paprotek w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.11.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.01.2014
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

30/2014
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 2299/61 ul. Jaskrów 11, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.5.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.01.2014
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.

31/2014
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 180/41 ul. Rybnicka 85 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.12.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.01.2014
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

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

32/2014
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 1825/49 ul. Jodłowa 6/4, 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. 6131.10.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.01.2014
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.

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

33/2014
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 1142/78, 1673/54 ul. Pszczyńska ,
Mikołow

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.175.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.09.2013
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.

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

34/2014
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 18 przy ul. Sosnowej 1 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.1.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.01.2014
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

35/2014
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 351/10 ul. Skłodowskiej 87, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.9.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.01.2014
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
36/2014
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 na
działce nr 1685/105 ul. Fitelberga 46 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.13.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.01.2014
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
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

37/2014

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. 6131.10.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.01.2014
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.

ochrona roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i
krzewu z terenu działki nr 342/8 ul. Równoległa 93 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
38/2014
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 1209/142 ul. Korczaka 8, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

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

Znak sprawy
BGO. 6131.7.2014 RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.01.2014
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
39/2014
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 z
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 1196/52 ul. Słoneczna 16, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.29.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.02.2014
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
40/2014
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 z
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 381/21 ul.Rybnicka 22, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.11.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.02.2014
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
41/2014
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 307/21 ul. Cicha 43, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.13.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.02.2014
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.

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
42/2014
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 1553/9 ul. Plebiscytowa w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.12.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.02.2014
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
43/2014
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 540/75 , 538/71 ul. Krakowska 25, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.15.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.02.2014
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
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 drzewa na
działce nr 103/1, ul. Gliwicka 161, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.16.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.02.2014
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.

Lp.
1.
2.
3.

44/2014

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
45/2014
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

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na
działce nr 143/88 ul. Gliwicka 91, Mikołow

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.18.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.02.2013
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

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

46/2014
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. 6131.19.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.02.2014
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 na
działce nr 1390/71 ul. Równolgła 131, 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
47/2014
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 970/99 ul. Nowy Swiat 11, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.21.2014.RP

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

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.02.2014
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
48/2014
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 2100/24 ul. Przyjaciół 91 , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.52.2013.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.03.2013
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
49/2014
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 645/138 ul. Stroma 22 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.40.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.03.2014
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
50/2014
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 457/36 ul. Strzechy 9, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.43.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2014
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
51/2014
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 710/6 ul. Głogowa 14, Mikołow
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.55.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.03.2014
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.

52/2014
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 1291/114 ul. Wspólna 6, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.24.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.02.2014
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
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

53/2014

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. 6131.25.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.02.2014
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.

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 326/6 ul. Kościuszki 50, 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
54/2014
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. 6131.23.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.02.2014
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 na
działce nr 1644/41 ul. Słoneczna 24/3, 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
55/2014
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 na
działce nr 2280/6 ul. Wodociągowa w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.57.2014.AR

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

Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.03.2014
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.

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
56/2014
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 1596/41 ul. Strzechy 44, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.37.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2014
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
57/2014
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 krzewów z
terenu działki nr 1595/41 ul. Stzrechy 42 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.45.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2014
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
58/2014
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
terenu działki nr 127/11 ul. Marzankowice 2 , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.28.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.03.2014
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.

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
59/2014
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. 6131.27.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.03.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 1481/459 ul. Akacjowa 19, 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
60/2014
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 1450/84 ul. Młyńska 18, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.63.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.04.2014

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.
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
61/2014
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
działki nr 381/21 ul. Rybnicka 22 , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.61.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.03.2014
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
62/2014
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
terenu działki nr 1935/1 ul. Plebiscytowa 34 b , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.46.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2014
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.

63/2014
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
rosnącego na działce nr 2643/142 ul. Damrota w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.49.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.03.2014
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

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

64/2014
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 1362/32 ul. Szarotek , 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. 6131.54.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
19.03.2014
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

65/2014
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
rosnącego na działce nr 1013/22 ul. Kościuszki 22, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.30.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.03.2014
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

67/2014
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 2281/80 ul. Strażacka w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.36.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.03.2014
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

68/2014
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 1455/459 ul. Olchowa 5, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.44.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2014
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.

69/2014
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 1419/459 ul. Kalinowa 8, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.23.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.09.2013
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

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

70/2014
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. 6131.35.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.03.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 203/29 ul. Zwirki 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

71/2014
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 1906/134 ul. Wieczorka 44, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.66.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.04.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

72/2014
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 441/2 ul. Staromiejska w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.2.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.01.2014
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

73/2014
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 drzeaw
rosnącego na działce nr 671/8 Langego 29 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.56.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
19.03.2014
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.

74/2014
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 885/60 ul. Buczka w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.17.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.02.2014
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

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

75/2014
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. 6131.60.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.03.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 464/109 ul. Podgórna 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

76/2014
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 99/3 ul. Pszczyńska 53 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.50.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.03.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

77/2014
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 928/82 ul. Katowicka 146 , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.59.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.03.2014
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

78/2014
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 1884/49 ul. Jodłowa 12/6, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.53.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.03.2014
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.

79/2014
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 działkach nr 201/10, 1248/35, 1249/35, 16, 1237/5,
27, 30, 31, 33, 34,35, 1238/1, 1246/35, 1247/35 potok Bujakowski

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.230.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.12.2013
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.

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

80/2014
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. 6131.64.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.04.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 651/8 ul. Skłodowskiej 42 b, 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

81/2014
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 28/6 ul. Gliwicka 108, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.71.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy

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

Data dokumentu
7.04.2014
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.
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

82/2014
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
rosnącego na działce nr 2556/104 ul. Skośna , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.72.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.04.2014
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

16.

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

83/2014
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 2028/23, 2029/23, 2030/23, 1196/23,
1197/23, 1198/23, 1200/23 ul. Ziębia w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.32.2013.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
13.03.2013
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

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.

84/2014
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 1200/202 ul. Na Wzgórzu 28 W
Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.33.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.03.2014
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

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

85/2014
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 1433/459 ul. Cyprysów 16, 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. 6131.58.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.03.2014
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.

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

86/2014
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 1549/9 ul. Plebiscytowa 70 w
Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.31.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
19.03.2014
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.

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

87/2014
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 324/17 ul. Reta Smiłowicka w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.32.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.03.2014
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

88/2014
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
rosnącego na działce nr 464/109 ul. Podgórna w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.60.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.03.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

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

90/2014

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.

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 1725/21 ul. Świerkowa 18, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.65.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.03.2014
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
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

91/2014
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
rosnącego na działce nr 2039/65 ul. Jagodowa w Mikołowie

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

Znak sprawy
BGO. 6131.47.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.03.2014
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

92/2014
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
rosnącego na działce nr 1222/169, 1399/179 ul. Matejki 47
w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.75.2014.RP
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

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

94/2014
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 472/169 ul. Podgórna w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.74.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.04.2014
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

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

95/2014
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 480/194 ul. Podgórna w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.81.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.05.2014
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.

96/2014
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
rosnącego na działce nr 2040/84 ul. Bandurskiego 16, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.80.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.05.2014
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

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

97/2014
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. 6131.84.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.05.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1729/81, 1730/81 ul. Rybickiego
14,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

98/2014
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
rosnącego na działce nr 470/30 ul. Zwirki i Wigury 65 w
Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.79.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.04.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

99/2014
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
rosnącego na działce nr 681/78 ul. Piaskowa 58, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.70.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.04.2014
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

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

100/2014
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
rosnącego na działce nr 1143/34 ul. Buczka w Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.69.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.05.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA

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

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.

101/2014
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 2304/63 ul. Jasrów w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.48.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.03.2014
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

102/2014
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. 6131.97.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.05.2014
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 drzewa
rosnącego na działce nr 64 ul. Staropodleska 30 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

103/2014
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 1132/60 ul. Jagodowa 24 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.95.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.05.2014

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

104/2014
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
rosnącego na działce nr 1183/84 ul. Bema 2 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.82.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
3.06.2014
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

105/2014
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
rosnącego na działce nr 1106/19 ul. Brzechwy 15 , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.98.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.05.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

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

106/2014

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.

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 62 ul. Przelotowa DW 925 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.76.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.04.2014
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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis 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

107/2014
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
rosnącego na działce nr 1418/41 ul. Długa 51 , 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. 6131.103.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.05.2014
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

108/2014
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 481/196 ul. Podgórna , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.67.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.03.2014
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.

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

108a/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 473/167 ul. Podgórna , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.51.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.03.2014
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.

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.

109/2014
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 krzewów
rosnących na działce nr 1401/39 ul. Strzechy 70, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.102.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.05.2014
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

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

110/2014
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. 6131.99.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.06.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1960/17 ul. Metalowców 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

111/2014
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 drzewai
krzewów rosnących na działce nr 543/3 ul. Kolonia Wojewódzka
24 a, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.112.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.05.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

112/2014
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 385/57 ul. Zagrodowa 20, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.90.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.04.2014
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

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

113/2014
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
rosnącego na działce nr 1431/81 ul. Kopernika 5, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.117.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.06.2014
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.

114/2014
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
rosnącego na działce nr 1226/52 ul. Piaskowa 10 , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.113.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.06.2014
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

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

115/2014
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. 6131.22.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.02.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 287/12 ul. kard. Wyszyńskiego
(cmentarz parafialny )

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

116/2014
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 410/66 ul. Kąty 1, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.108.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.05.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

117/2014
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 709/67, ul. Piaskowa 81, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.107.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.06.2014
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

118/2014
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
rosnącego na działce nr 220/6 ul. Gliwicka 148, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.105.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.05.2014
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.

119/2014
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
rosnącego na działce nr 1418/41 ul. Konopnickiej 28, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.106.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.05.2014
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

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

120/2014
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. 6131.100.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.05.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 2044/127 ul. Skośna 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

121/2014
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 1002/60 ul. Buczka 40 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.114.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.05.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

122/2014
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
rosnącego na działce nr 252/22 ul. Cicha 25, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.116.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
6.06.2014
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

123/2014
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 854/69 ul. Jeżynowa 11, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.111.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.05.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA

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

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.

124/2014
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 1228/83 ul. Podleska 72, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.94.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.05.2014
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

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

125/2014
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
rosnącego na działce nr 1042/109 ul. Równoległa 32, 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. 6131.118.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.06.2014
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

126/2014
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 1384/6 ul. Wodociągowa, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.115.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.06.2014
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

127/2014
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
rosnącego na działce nr25 ul. Kawalca 34, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.101.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.05.2014
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

128/2014
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 743/98 ul. Polna 46, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.125.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.06.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA

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

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.

129/2014
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
rosnącego na działce nr 2514/136 ul. Łączna , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.92.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.05.2014
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

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

130/2014
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
rosnącego na działce nr 493/11 ul. Pokoju 4a, 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. 6131.124.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.06.2014
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

131/2014
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 nr407/60 ul. M. Konopnickiej 9, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.123.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.07.2014
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

132/2014
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
rosnącego na działce nr 1328/21 ul. Łęgowa 2, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.122.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.07.2014
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

133/2014
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 167/2 ul. Gliwicka , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.83.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.05.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA

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

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.

135/2014
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 253/9 ul. Wierzbowa , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.96.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
9.05.2014
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

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

136/2014
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
rosnącego na działce nr 302/36 ul. Rusinów 13, 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. 6131.119.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.06.2014
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

137/2014
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
rosnącego na działce nr 1960/17 ul. Metalowców w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.99.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.06.2014
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.

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

138/2014
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 2048/7 ul. Czereśniowa 8, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.89.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.04.2014
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

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.

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.

139/2014
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 931/63 ul. Gliwicka , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.120.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.07.2014
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

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

140/2014
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. 6131.130.2014. RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.07.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 127/8 ul. Równoległa 77, 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

141/2014
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 1160/2, ul. Wojska Polskiego 4,
Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.121.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy

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

Data dokumentu
16.06.2014
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.
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

142/2014
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 1202/38 ul. Zamkowa 10, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.136.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.07.2014
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.

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

143/2014
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
rosnącego na działce nr 1794/35 ul. Przyjaźni 65, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.135.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.07.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA

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

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.

144/2014
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 1427/459 ul. Kalinoa 3, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.128.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.06.2014
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

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

145/2014
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 2301/61 ul. Jaskrów 13, 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. 6131.129.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.06.2014
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.

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

146/2014
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 2205/44 ul. Gliwicka 366, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.131.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.07.2014
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.

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

147/2014
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 1225/52 ul. Piaskowa 12, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.126.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.07.2014
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

148/2014
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
rosnącego na działce nr 917/47 ul. Piaskowa 161 B, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.138.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.07.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

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

149/2014

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.

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 108/54 ul. Wolnego 13, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.140.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.07.2014
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

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

150/2014
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 615/135 ul. Podgórna 8, 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. 6131.127.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.06.2014
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

151/2014
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 1186/330 ul. Ks. Górka 65, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.132.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.06.2014
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.

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

152/2014
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 1495/25 ul. płk. Kiełbasy 4, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.134.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.07.2014
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.

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.

153/2014
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
rosnącego na działce nr 2821/3 ul. Zwirki i Wigury 52 , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.137.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.07.2014
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

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

154/2014
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. 6131.109.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.04.2014
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 drzewa
rosnącego na działce nr 168/107 ul. Łączna DW 927 pas
drogowy .

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

155/2014
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
rosnącego na działce nr 1276/96 ul. Dabrowskiego 12/4,
Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.139.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.07.2014

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

156/2014
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 603/69 ul. Zamkowa 4, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.85.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.04.2014
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

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

157/2014
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 647/50 ul. Zamkowa, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.86.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.04.2014
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

Lp.
1.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

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

158/2014

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.

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 1178/52, ul. Słoneczna 6, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.146.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.07.2014
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

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

159/2014
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 1301/202 ul. Na Wzgórzu 31 B,
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. 6131.144.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.07.2014
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

160/2014
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
rosnącego na działce nr 1079/10 ul. 27 – go Stycznia 34,
Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.147.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.07.2014
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.

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

161/2014
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
rosnącego na działce nr 2472/31 ul. Waryńskiego 32, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.145.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.07.2014
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.

Uwagi
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.

162/2014
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
rosnącego na działce nr 1356/2 ul. Łączna 8b, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.141.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.07.2014
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

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

163/2014
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. 6131.143.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.07.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 964/97 ul. Ogrodowa 17, 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

164/2014
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
rosnącego na działce nr 55 ul. Sosnowa 10, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.151.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.07.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

165/2014
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 w pasie DK 81 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.88.2014.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

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

166/2014
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
rosnącego na działce nr 1195/121 ul. Przelotowa 22a, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.08.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

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

167/2014

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.

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 853/122 ul. Taborowa Kępa 31,
Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.152.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
30.07.2014
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
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

168/2014
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
rosnącego na działce nr 1539/92 ul. Plebiscytowa 37 A ,
Mikołów

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

Znak sprawy
BGO. 6131.169.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.07.2014
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.
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

169/2014
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
rosnącego na działce nr 1588/39 ul. Paprotk 32, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.157.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.08.2014
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

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.

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

170/2014
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
rosnącego na działce nr 1195/121 ul. Przelotowa 22a, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.08.2014
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.

171/2014
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
rosnącego na działce nr 668/42 ul. Cienista 59/6 , Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.150.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
29.07.2014
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

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

172/2014
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
rosnącego na działce nr 955/71 ul. Botaniczna , 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. 6131.156.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.07.2014
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

173/2014
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
rosnącego na działce nr 1195/121 ul. Przelotowa 22a, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.160.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.08.2014
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.

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

174/2014
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
rosnącego na działce nr 1830/49 ul. Jodłowa 10/2, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.162.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.08.2014
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.

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.

175/2014
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
rosnącego na działce nr 1830/49 ul. Jodłowa 10/2, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.162.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.08.2014
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

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

176/2014
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. 6131.158.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
1.08.2014
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.

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 1857/49 ul. Jodłowa 8/7, 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

177/2014
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 1079/69 ul. Staropodleska 24, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.171.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
26.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

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

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

178/2014
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
rosnącego na działce nr 168/2 ul.Gliwicka 38, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.173.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.08.2014
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

179/2014
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
rosnącego na działce nr 475/11 ul.Energetyków 10, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.175.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
27.08.2014
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok

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

180/2014

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.

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 3037/99 ul Nowy Świat w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.161.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.08.2014
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
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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju

181/2014
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 1065/33 ul Przyjaźni 21, Mikołów

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

Znak sprawy
BGO. 6131.166.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.08.2014
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.
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

182/2014
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 1253/52 ul Poprzeczna 4 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.163.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.08.2014
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

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.

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

183/2014
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
rosnącego na działce nr 437/64 ul. Gliwicka 190, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.174.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.08.2014
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

184/2014
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
rosnącego na działce nr 404 ul ks. Górka 99, Mikołow

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.133.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
8.07.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

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

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

185/2014
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 2275/80 ul Strażacka

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.172.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
14.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

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.

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

186/2014
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
rosnącego na działce nr 2126/119 ul. Piwna 8 w Mikołowie

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.164.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
11.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

187/2014
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 1504/109 ul.Fitelberga 54, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.176.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
28.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

tak

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

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

188/2014
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
rosnącego na działce nr 1481/66 ul Krokusów 18, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.178.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
2.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

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

1.
2.
3.

Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

189/2014
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
rosnącego na działce nr1432/88 ul. Młyńska 44 w Mikołowie

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.177.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
7.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

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

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

190/2014
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
rosnącego na działce nr 2002/141 ul Krótka 37, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.189.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
17.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

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.

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

191/2014
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 3002/99 ul. Nowy Świat 23 Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.181.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

192/2014
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
rosnącego na działce nr 1364/31 ul Szarotek 3, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.165.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
12.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

tak

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

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

193/2014
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
rosnącego na działce nr 138 ul Podgórna 10 , Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.180.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
5.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
195/2014
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 2402/87 ul. Plebiscytowa 57 w Mikołowie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.192.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
23.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

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

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
196/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji

3.

Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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 146/56 ul. Rusinów 8B , Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.185.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
16.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
197/2014
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 355/1, 1164/5 ul. Poprzeczna 23, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.1684.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
21.08.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
198/2014
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 2366/9 ul. Przyjaciół 34, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.187.2014 RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
10.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

11.
12.

Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
199/2014
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 456/9 ul Filaretów 1, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.153.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
31.07.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy

14.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie

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

tak

15.
16.

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
200/2014
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 odmawiającej zezwolenia na
usunięcie drzew z terenu działki nr1559/76 ul. Krakowska 14,
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.142.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
18.07.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
201/2014
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 904/48 ul. Okrzei 29, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.148.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
25.07.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
202/2014
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 433/14 ul. Kąty , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.194.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
20.10.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
203/2014
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 1072/224 ul. Kuźnicka , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.179.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
4.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
204/2014
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 drzewna
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 205/8, 206/8, 208/8 ul. Starych Młynów , Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.197.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
22.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

205/2014
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 384/15, 385/15, 386/15, 387/15 ul. Elsnera , Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.193.2014.RP
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
24.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

206/2014
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 1055/109 ul. Gliwicka 347, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.186.2014.AR
Dokument wytworzył
nie dotyczy
Data dokumentu
15.09.2014
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

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

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
207/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz
z wymaganymi załącznikami
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 2265/49 ul. Jaskrów 5, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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

8.
9.
10.
11.
12.

Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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.

nie dotyczy
12.09.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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
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

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy

14.
15.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
212/2014
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 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

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
214/2014
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 208/3 ul. Kościuszki 65, Mikołów
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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 765/75 ul. Pszczyńska 88A, Mikołów
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

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
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

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

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

18.

Uwagi

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

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

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
218/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin

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 z
terenu działki nr 327/25 ul. Reta Smiłowicka 15, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
219/2014
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
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 328/25 ul. Reta Smiłowicka 15, Mikołów
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.196.2014.AR

8.
9.
10.
11.
12.

Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

nie dotyczy
8.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
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
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy

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

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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

tak

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

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

224/2014
wniosek o wydanie decyzji
ochrona roślin
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
rosnących na działce nr 169/41 ul. Rybnicka 4 i 6 Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

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.

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

225/2014
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 1550/25 ul. Gwarków 16, Mikołów

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.216.2014.RP

8.
9.
10.
11.
12.

Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

nie dotyczy
22.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy

6.

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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

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

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
230/2014
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
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
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
terenu działki nr 481/44 ul. Żurawia 23, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
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
Dokument wytworzył
nie dotyczy

9.
10.
11.
12.

Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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.

14.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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
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

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy

14.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie

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

tak

15.
16.

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

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

tak

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

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

18.

Uwagi

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informacja dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
237/2014
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 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

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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
Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

238/2014
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 124/18 ul. Spółdzielcza 5, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
działce nr 883/82 ul. Botaniczna 8 D, Mikołów
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

13.

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

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

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

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

240/2014

2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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 1156/84 ul. Kościuszki 1, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
Mikołów
administracyjnym kraju
Znak sprawy
BGO. 6131.233.2014.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

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.
4.

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
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

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na
działce nr 482/95 ul. Leśna 25, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

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
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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13.

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

BGO. 6131.236.2014.RP
nie dotyczy
19.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Miko

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzewa na działce nr 2402/87
ul. Plebiscytowa 57 w Mikołowie

195/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131192.2014.RP
nie dotyczy
10.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu

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

196/2014
Decyzja

3.

Temat dokumentu

ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr
działce nr 146/56 ul. Rusinów 8B , Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.185.2014.RP
nie dotyczy
10.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki
355/1, 1164/5 ul. Poprzeczna 23, Mikołów

197/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.168.2014.AR
nie dotyczy
14.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce
nr 2366/9 ul. Przyjaciół 34, Mikołów

6.
7.
8.
9.
10.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził

198/2014

Mikołów
BGO. 6131.187.2014 RP
nie dotyczy
10.10.2014
nie dotyczy

11.
12.

Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr 456/9 ul Filaretów 1, Mikołów

199/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.153.2014.AR
nie dotyczy
10.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

14.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie

tak

6.

Mikołów

15.
16.

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji odmawiającej zezwolenia
na usunięcie drzew z terenu działki nr1559/76 ul.
Krakowska 14, Mikołów

200/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.142.2014.RP
nie dotyczy
15.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
904/48 ul. Okrzei 29, Mikołów

201/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.148.2014.RP
nie dotyczy
20.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce
na 433/14 ul. Kąty , Mikołów

202/2013

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.194.2014.RP
nie dotyczy
20.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce
nr 1072/224 ul. Kuźnicka , Mikołów

203/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.179.2014.RP
nie dotyczy
22.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
205/8, 206/8, 208/8 ul. Starych Młynów , Mikołów

204/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.197.2014.AR
nie dotyczy
21.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji

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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
384/15, 385/15, 386/15, 387/15 ul. Elsnera , Mikołów

205/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.193.2014.RP
nie dotyczy
27.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji

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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1055/109 ul. Gliwicka 347, Mikołów

206/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.186.2014.AR
nie dotyczy
24.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

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

207/2014
Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
2265/49 ul. Jaskrów 5, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.195.2014.AR
nie dotyczy
24.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja odmowy na usunięcie drzewa na działce nr
1594/25 ul. płk Kiełbasy 94, Mikołów

208/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.205.2014.RP
nie dotyczy
28.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzewa
na działce nr działce nr 2314/51 ul. Jaskrów 25,
Mikołów

6.
7.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy

209/2014

Mikołów
BGO. 6131.188.2014.AR

8.
9.
10.
11.
12.

Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

nie dotyczy
24.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew
na dz. nr 680/24 ul. Przyjaciół 47, Mikołów

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu

210/2014

Mikołów
BGO. 6131.211.2014.RP
nie dotyczy
31.10.2014
nie dotyczy
nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
2987/138 ul. Damrota , Mikołów

211/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.207.2014.RP
nie dotyczy
3.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

14.
15.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie

tak

6.

Mikołów

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

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
419/1 ul. Przelotowa 27, Mikołów

212/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.204.2014.RP
nie dotyczy
3.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalającej na usunięcie drzew na działce
208/3 ul. Kościuszki 65, Mikołów

214/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.224.2013.AR
nie dotyczy
5.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie

215/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.203.2014.AR
nie dotyczy
5.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew na działce nr 89/8 ul. Równoległa 91, Mikołów

216/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.200.2014.AR
nie dotyczy
13.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

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

18.

Uwagi

informacja dla wydanej decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr
813/59 ul. Żwirki i Wigury 14, Mikołów

217/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.209.2014.RP
nie dotyczy
13.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

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

2018/2014
Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr działki nr 327/25 ul. Reta Smiłowicka 15,
Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.190.2014.AR
nie dotyczy
10.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa terenu
działki nr 328/25 ul. Reta Smiłowicka 15, Mikołów

6.
7.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy

219/2014

Mikołów
BGO. 6131.196.2014.AR

8.
9.
10.
11.
12.

Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

nie dotyczy
10.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na działce nr 417/106, 171/101ul.
Sosnowa 24, Mikołów

220/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.212.2014.AR
nie dotyczy
12.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

6.

Mikołów

14.
15.
16.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na działce nr 1536/117 ul. Różana 1,
Mikołów

221/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.208.2014.RP
nie dotyczy
13.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na działce nr
298/2 ul. Reta
Śmiłowicka , Mikołów

222/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.210.2014.RP
nie dotyczy
12.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

5.

223/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.87.2014.AR
nie dotyczy
7.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

224/2014

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na działce nr 169/41 ul. Rybnicka 4 i
6 Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.201.2014.AR
nie dotyczy
14.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja odmowna

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

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

6.
7.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy

225/2014

Mikołów
BGO. 6131.216.2014.RP

8.
9.
10.
11.
12.

Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

nie dotyczy
13.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na działce nr 2276/80 ul. Strażacka,
Mikołów

226/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.199.2014.AR
nie dotyczy
20.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

6.

Mikołów

14.
15.
16.

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

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

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1847/17
ul. Plebiscytowa 90, Mikołów

227/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.223.2014.RP
nie dotyczy
25.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr
1362/45 ul. Kasztanowa 6, Mikołów

228/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.222.2014.RP
nie dotyczy
25.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew dz ziałki nr
1536/25 ul. płk Kiełbasy 50 w Mikołowie

229/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.218.2014.AR
nie dotyczy
20.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

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

230/2014
Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
827/88 ul.Botaniczna 26, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.220.2014 RP
nie dotyczy
27.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr 481/44 ul. Żurawia 23, Mikołów

231/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.217.2014.AR
nie dotyczy
20.11.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
działki nr 1176/30 ul. Jasna 1-5, Mikołów

6.
7.
8.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył

232/2014

Mikołów
BGO. 6131.219.2014.AR
nie dotyczy

z terenu

9.
10.
11.
12.

Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

3.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1274/54, ul. Wschodnia 6, Mikołów

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu

233/2014

Mikołów
BGO. 6131.225.2014.RP
nie dotyczy
2.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce
na nr 1426/41 ul. Strzechy 96, Mikołów

234/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.228.2014.RP
nie dotyczy
2.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

14.

Czy dokument jest ostateczny tak / nie

tak

6.

Mikołów

15.
16.

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce
nr 1522/137 ul. Chabrów 3, Mikołów

235/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.229.2014.RP
nie dotyczy
10.12.2014 r
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

Mikołów

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
r 1310/111 ul. Równoległa 119 c, Mikołów

236/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.224.2014.RP
nie dotyczy
8.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

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

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1036/11 ul. Brzozowa 4, Mikołów

237/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.227.2014.AR
nie dotyczy
10.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
drzewa na działce nr 124/18 ul. Spółdzielcza 5,
Mikołów

238/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.184.2014.RP
nie dotyczy
23.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
883/82 ul. Botaniczna 8 D, Mikołów

239/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.234.2014.RP
nie dotyczy
15.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok

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

240/2014

2.
3.

Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja odmowy na usunięcie drzewa na działce nr
1156/84 ul. Kościuszki 1, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131. 233.2014.RP
nie dotyczy
15.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Decyzja

Nazwa dokumentu

241/2014

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nr 482/95
ul. Leśna 25, Mikołów

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.237.2014.RP
nie dotyczy
22.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

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 wydania decyzji
Lp.
KARTA INFORMACYJNA
1.
Numer karty / rok
2.
Rodzaj dokumentu
3.
Temat dokumentu

Decyzja
ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
403/117 ul. Narcyzów 2 , Mikołów

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju

Mikołów

242/2014

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

BGO. 6131.236.2014.RP
nie dotyczy
22.12.2014
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43

13.

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

tak

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

