informacja dla wydania decyzji
Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzewa na działce nr 489/28
przy ul. Rymera 1

28/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.20.2013.RP
nie dotyczy
25.03.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr
1046/66 przy ul. Gimnazjalnej 9

29/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.8.2013.RP
nie dotyczy
26.03.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działek nr 176/5, 189/5 przy ul. Spółdzielczej.

30/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.187.2012.RP
nie dotyczy
25.03.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
2785/112 przy ul. Żwirki i Wigury 56

31/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.

KARTA INFORMACYJNA

Mikołów
BGO. 6131.9.2013.RP
nie dotyczy
2.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działki nr 495/14 przy ul. Rybnickiej 42

32/2013

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.15.2013.RP
nie dotyczy
4.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr 1390/26 przy ul. Czereśniowej 43

33/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.22.2013.RP
nie dotyczy
5.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1223/606 zlokalizowanym w pasie drogi krajowej nr 81

34/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.200.2012.RP
nie dotyczy
5.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce na
działce nr 1425/459 ul. Kalinowa 7

35/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji

Mikołów
BGO. 6131.25.2013.RP
nie dotyczy
8.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
3062/66 ul. Górniczej 11 w Mikołowie

36/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.197.2012.RP
nie dotyczy
12.02.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
1263/54 przy ul. Modrzewiowej 6

37/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.

KARTA INFORMACYJNA

Mikołów
BGO. 6131.19.2013.RP
nie dotyczy
8.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
1344/49 przy ul. Słonecznej 33

38/2013

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.33.2013.RP
nie dotyczy
9.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
2570/90 ul. Nowy Świat 6

39/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.35.2013.AR
nie dotyczy
9.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
2378/141 przy ul. Krótkiej 38

40/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.21.2013.AR
nie dotyczy
10.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja odmowy na usunięcie drzew na działce nr
572/91 przy ul. Miłej 8

41/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.13.2013.AR
nie dotyczy
10.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
138/19 przy ul. Równoległej

42/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.17.2013.RP
nie dotyczy
8.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew
na działce nr 482/95 przy ul. Leśnej 25

43/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.51.2013.RP
nie dotyczy
17.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
626/141 przy ul. Krótkiej 32

44/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.30.2013.RP
nie dotyczy
22.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1544/114 przy ul. Różanej 3

45/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.38.2013.RP
nie dotyczy
23.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

46/2013
Decyzja

ochrona roślin
Decyzja
decyzja zezwalającej na usunięcie drzew na działce

1267/112 przy nr 1638/62 przy ul. Poprzecznej 7

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.40.2013.RP
nie dotyczy
24.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
169/3 przy ul. Kolonia Wojewódzka

47/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

Mikołów
BGO. 6131.39.2013.RP
nie dotyczy
24.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew na działce nr 377/166 przy ul. Staromiejskiej 53

48/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.41.2013.RP
nie dotyczy
23.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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 wydanej decyzji
Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
921/62 ul. Rybnickiej 96

49/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

Mikołów
BGO. 6131.34.2013.RP
nie dotyczy
26.04.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działki nr 253/39 przy ul. Gołębiej 6

50/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.46.2013.AR
nie dotyczy
7.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów z terenu
działki nr 512/2 przy ul. Oświęcimskiej 80/80A

51/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.28.2013.RP
nie dotyczy
8.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzewa rosnących na działce nr 1927/6 przy ul.
Rybnickiej 25

52/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.43.2013.RP
nie dotyczy
14.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzewa na działce nr 1703/360
przy ul. Zbożowej 19/1

53/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.42.2013.RP
nie dotyczy
13.03.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr
11905/7 przy ul. Dzwonkowej 2/2

54/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.44.2013.RP
nie dotyczy
14.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działek nr 318/61 przy ul. Zielonej 39A

55/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.37.2013.RP
nie dotyczy
15.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew drzew na
działce nr 2367/84 przy ulicy. Płk Kiełbasy 41

56/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.

KARTA INFORMACYJNA

Mikołów
BGO. 31.2013.RP
nie dotyczy
17.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działki nr 1312/69 ul. Grzybowa

57/2013

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.58.2013.RP
nie dotyczy
20.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr 2472/54 ul. Wschodnia 25

58/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.55.2013.RP
nie dotyczy
20.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
40/3 przy ul. Piotrowickiej w Katowicach

59/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.36.2013.AR
nie dotyczy
20.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce na
działce nr 1289/86 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach

60/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.48.2013.AR
nie dotyczy
24.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
1460/8 przy ul. Korczaka 31 w Katowicach

61/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.50.2013.AR
nie dotyczy
20.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
1182/139 przy ul. Podgórnej 10

62/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji

Mikołów
BGO. 6131.59.2013
nie dotyczy
21.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
2205/44 przy ul. Gliwickiej 366

63/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.53.2013.RP
nie dotyczy
28.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1734/69 przy ulicy Konopnickiej 75

64/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.45.2013.AR
nie dotyczy
24.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
1227/69, 1232/69, 1225/69 przy ul. Magnolii

65/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.47.2013.AR
nie dotyczy
24.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja odmowy na usunięcie drzew na działce nr
2901/180 oraz 1286/48 przy ul. Okrzei 27

66/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.66.2013.AR
nie dotyczy
24.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
782/62 przy ul. Baziowej 18

67/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.67.2013.AR
nie dotyczy
3.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew
na działce nr 63/16 przy ul. Cisów 35

68/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.68.2013.AR
nie dotyczy
3.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
1061/9 przy ul. Kruczej 15

69/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.72.2013.AR
nie dotyczy
3.06.2012
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
459/30 przy ul. Żwirki i Wigury 65

70/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.62.2013.RP
nie dotyczy
7.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

71/2013
Decyzja

ochrona roślin
Decyzja
decyzja zezwalającej na usunięcie drzew na działce

1267/112 przy nr 2265/90 przy ul. Parkowej

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.57.2013.RP
nie dotyczy
10.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
11766/215 przy ul. Kuźnickiej

72/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

Mikołów
BGO. 6131.65.2013.RP
nie dotyczy
10.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew na działce nr 1791/7 przy ul. Czereśniowej

73/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.79.2013.RP
nie dotyczy
14.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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 wydanej decyzji
Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1778/84 przy ul. Młyńskiej 84

74/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

Mikołów
BGO. 6131.80.2013.RP
nie dotyczy
10.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr 2295/84 przy ul. Kościuszki 9A

75/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.71.2013.RP
nie dotyczy
13.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów z terenu
działki nr 1459/9 przy ul. Maków 13

76/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.70.2013.RP
nie dotyczy
14.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących nr 984/49 przy ul. św. Wojciecha 7

77/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.64.2013.RP
nie dotyczy
17.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 302/36
przy ul. Rusinów 13

78/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.56.2013.RP
nie dotyczy
14.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki na
działce nr 2073/67 przy ul. Katowickiej 82

79/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.87.2013.AR
nie dotyczy
18.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działek nr 526/33 przy ul. Szarotek 4

80/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.29.2013.RP
nie dotyczy
14.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew drzew na
działce nr 90 przy ul. Sosnowej

81/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.

KARTA INFORMACYJNA

Mikołów
BGO.6131.61.2013.RP
nie dotyczy
18.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
działki nr 351/10 przy ul. Skłodowskiej 87

82/2013

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.81.2013.RP
nie dotyczy
21.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
działki nr 2472/54 ul. Wschodnia 25

83/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.55.2013.RP
nie dotyczy
20.05.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja .

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
1762/82 przy ul. Młyńskiej 69

84/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.78.2013.RP
nie dotyczy
24.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce na
działce nr 553/3 przy ul Nowy Świat 55

85/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji

Mikołów
BGO. 6131.97.2013.RP
nie dotyczy
26.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
88 przy ul. Dołowej 40

86/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.82.2013.RP
nie dotyczy
27.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
2119/76 przy ul. Konopnickiej 50

87/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

informacja dla wydania decyzji
Lp.

KARTA INFORMACYJNA

Mikołów
BGO.6131.83.2013
nie dotyczy
24.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

Decyzja

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działkach
nr 1181/47, 1182/47 przy ul. Buczka 18

88/2013

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.69.2013.AR
nie dotyczy
18.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
622/46 przy ul. Czarneckiego 17

89/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.84.2013.AR
nie dotyczy
24.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
977/163 przy ul. Staromiejskiej 59

90/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.85.2013.AR
nie dotyczy
24.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja odmowy na usunięcie drzew na działce nr
734/15 przy ul. Waryńskiego 31

91/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.96.2013.AR
nie dotyczy
27.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr
154/2 przy ul. Równoległej 107

92/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.106.2013.AR
nie dotyczy
27.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew
na działce nr 109/19 przy ul. Elsnera 63

93/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.90.2013.AR
nie dotyczy
5.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na
nieruchomości nr 437/4 przy ul. Pszczyńskiej 63

94/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.110.2013.AR
nie dotyczy
8.07.2012
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na
nieruchomości nr 1256/272 przy ul. Korfantego 11A

95/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.91.2013.AR
nie dotyczy
8.07.2013
Decyzja
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

1267/112 przy na nieruchomości nr 533/11 przy ul.
Jasnej 37

96/2013
Decyzja

ochrona roślin

decyzja zezwalającej na usunięcie drzewa na działce

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.102.2013.AR
nie dotyczy
8.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr
732/68 przy ul. Zielonej

97/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

Mikołów
BGO. 6131.92.2013.AR
nie dotyczy
8.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew na nieruchomości nr 1250/19 przy ul. J. Brzechwy
1

98/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.107.2013.AR
nie dotyczy
9.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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 wydanej decyzji
Lp.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
nieruchomości nr 3215/55 przy ul. Adama 1b

99/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

Katowice
BGO. 6131.49.2013.AR
nie dotyczy
8.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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.
1.
2.
3.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa oraz
krzewów rosnących na nieruchomościach nr 2101/41
oraz 2107/41 przy ul. Wrzosowej 5

100/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.108.2013.RP
nie dotyczy
11.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów z terenu
działki nr 1459/9 przy ul. Maków 13

101/2013
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.70.2013.RP
nie dotyczy
14.06.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na nieruchomości nr 1486/57 przy ul.
Rybnickiej 120

102/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.116.2013.AR
nie dotyczy
11.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na nieruchomości nr 957/38 przy ul.
Beskidzkiej 3

103/2012
Decyzja

ochrona roślin

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Katowice
BGO. 6131.74.2013.AR
nie dotyczy
8.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

organ nie udostępnia informacji wymienionych w art.16
ustawy 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.

KARTA INFORMACYJNA
Numer karty / rok
Rodzaj dokumentu

104/2012
Decyzja

3.

Temat dokumentu

ochrona roślin

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew rosnących na nieruchomościach nr 2078/65 oraz
2079/65 przy ul. Konopnickiej

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

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

tak

6.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

18.

Uwagi

Mikołów
BGO. 6131.93.2013.AR
nie dotyczy
11.07.2013
nie dotyczy
nie dotyczy
Referat Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, 43190 Mikołów, tel. 32-32-48-475, bgo@mikolow.eu

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

