
Spis kart informacyjnych 2009 r. - Formularze B –
decyzje i postanowienia

l.p. Nr kolejny
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy decyzji Dane podmiotu, którego dotyczy
dokument

1. 1/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna,
klon, z dz. ewid. 5168, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

2. 2/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 100 szt. drzew gat.
olsza, brzoza, leszczyna, sosna, z dz. ewid. 4347,
4380, 4381, położonych w miejscowości
Wąchock,  w terminie do dnia 31.03.2009 r.

Dane osobowe chronione

3. 3/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji
nieczynnego składowiska odpadów
komunalnych w m. Marcinków

Gmina Starachowice
ul. Radomska  45
27-200 Starachowice
REGON

4. 4/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. sosna,
brzoza, z dz. ewid. 372/1, położonej w
miejscowości Rataje,
w terminie do dnia 31.03.2009 r.

Dane osobowe chronione

5. 5/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat.
topola, z dz. ewid. 1868, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

6. 6/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat.
topola, sosna i krzewów z pow.  4m2 z dz. ewid.
2206/2, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 24.03.2009 r.

Dane osobowe chronione

7. 7/B/2009 Postanowienie w sprawie braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko i braku obowiązku sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
stacji redukcyjno-pomiarowej do przesyłu gazu
na dz. ewid. nr 5231 w m. Wąchock

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

8. 8/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 58 szt. drzew gat.
dąb,topola, olsza, wierzba, sosna , świerk, i
krzewów z pow.  15 m2 z dz. ewid. 675/1,
położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.04.2009 r.

Dane osobowe chronione



9. 9/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 210 szt. drzew gat.
brzoza z dz. ewid. 2000, 2231/2, 1992,
położonych w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

10. 10/B/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stacji redukcyjno-
pomiarowej do przesyłu gazu na dz. ewid. nr
5231 w m. Wąchock

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

11. 11/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. dąb,
olsza z dz. ewid. 886, 887, położonej w
miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

12. 12/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat.
brzoza, topola z dz. ewid. 7, 13/3, położonej w
miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

Dane osobowe chronione

13. 13/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 41 szt. drzew gat. klon,
olsza, dąb, brzoza, osika z dz. ewid. 1344,
położonej w miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

14. 14/B/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu produkcji
materiałów budowlanych w m. Parszów, ul.
Złotoglin.

Zakład Materiałów Budowlanych
Andrzej Paszkowski
26-640 Skaryszew Makowiec,
ul. Radomska 13

15. 15/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gat.
świerk z dz. ewid. 150/3, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

16. 16/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew gat. lipa z
dz. ewid. 725/1, położonej w miejscowości
Wielka Wieś,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

17. 17/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew gat.
brzoza, wierzba, sosna z dz. ewid. 239, 241,
położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.09.2009 r.

Dane osobowe chronione

18. 18/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. klon,
topola z dz. ewid. 1830, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.05.2009 r.

Dane osobowe chronione



19. 19/B/2009 Zezwolenie na usunięcie krzewów gat. wierzba
z pow. 15 m2, z dz. ewid. 4555/1, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 29.04.2009 r.

Dane osobowe chronione

20. 20/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.
świerk z dz. ewid. 397/2, położonej w
miejscowości Marcinków,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

21. 21/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza,
dąb z dz. ewid. 168/2, położonej w
miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

22. 22/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon
z dz. ewid. 876, położonej w miejscowości
Parszów,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

Dane osobowe chronione

23. 23/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 30 szt. drzew gat.
brzoza z dz. ewid. 4681/1, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

Dane osobowe chronione

24. 24/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.
olsza z dz. ewid. 775/3, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

Dane osobowe chronione

25. 25/B/2009 Postanowienie w sprawie braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na „Rewitalizacja m. Wąchock – etap I”

Gmina Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
REGON 291009930

26. 26/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew gat.
sosna, brzoza, wierzba z dz. ewid. 800,
położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

27. 27/B/2009 Zezwolenie na usunięcie krzewów gat. wierzba z dz.
ewid. Nr 1820/2 położonej  w m. Wąchock, w
terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

28. 28/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba z
dz. ewid. Nr 784, położonej  w m. Parszów, w
terminie do dnia 12.06.2009 r.

Dane osobowe chronione



29. 29/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzewa gat. brzoza,
klon  z dz. ewid. Nr 90, położonej  w m. Węglów, w
terminie do dnia  31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

30. 30/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 50 szt. drzewa gat. brzoza,
świerk, olsza  z dz. ewid. Nr 282.283, położonej  w
m. Marcinków, w terminie do dnia  2010 r.

Dane osobowe chronione

31. 31/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa  z dz.
ewid. Nr 533/2, położonej  w m. Wąchock, w
terminie do dnia 30.06.2009 r.

Dane osobowe chronione

32. 32/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 43 szt. drzew gat. świerk,
sosna, osika, dąb, brzoza z dz. ewid. Nr 1973/1,
położonej  w m. Wąchock, w terminie do dnia
31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

33. 33/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerk, z
dz. ewid. Nr 1784, położonej  w m. Wąchock, w
terminie do dnia  30.09.2009 r.

Dane osobowe chronione

34. 34/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 80 szt. drzewa gat. brzoza,
z dz. ewid. Nr 1582, położonej  w m. Parszów, w
terminie do dnia  31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

35. 35/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 30 szt. drzewa gat. topola
osika, z dz. ewid. Nr 1079, położonej  w m. Rataje,
w terminie do dnia  31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

36. 36/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Rewitalizacja m. Wąchock –
etap I”

Gmina Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
REGON 291009930

37. 37/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  świerk,
z dz. ewid. Nr 2251/1, położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

38. 38/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzewa gat. jarzębina,
z pasa drogi krajowej nr 42

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Rejon Dróg w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice



39. 39/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  lipa,
z dz. ewid. Nr 618, położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

40. 40/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat.  sosna,
z dz. ewid. Nr 126, położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

41. 41/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew gat.  brzoza,
sosna,  z dz. ewid. Nr 740, położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

42. 42/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzoza,
topola,  z dz. ewid. Nr 1209/15, położonej  w m.
Wielka Wieś

Dane osobowe chronione

43. 43/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 300 szt. drzew gat.  brzoza,
topola, sosna, z dz. ewid. Nr 820, położonej  w m.
Wąchock

Dane osobowe chronione

44. 44/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  olsza,
z dz. ewid. Nr 4361, położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

45. 45/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat.  świerk,
z dz. ewid. Nr 2043/3, położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

46. 46/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat.  brzoza,
z dz. ewid. Nr 471/2, położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

47. 47/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  jodła,
z dz. ewid. Nr 653/1, położonej  w m. Parszów

Dane osobowe chronione

48. 48/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat.  wierzba,
brzoza,  z dz. ewid. Nr 1478/2, położonej  w m.
Wąchock

Dane osobowe chronione



49. 49/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew gat.  topola,
jesion, klon, jarzębina z pasa drogi krajowej nr 42

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Rejon Dróg w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

50. 50/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  dąb,
z dz. ewid. Nr 1777,  położonej  w m. Parszów

Dane osobowe chronione

51. 51/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola,
z dz. ewid. Nr 1059,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

52. 52/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew gat.  brzoza,
z dz. ewid. Nr 944/2,  położonej  w m. Wielka Wieś

Dane osobowe chronione

53. 53/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza,
z dz. ewid. Nr 21/3,  położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

54. 54/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew gat. olsza,
brzoza, sosna,   z dz. ewid. Nr 242, 272,  położonej
w m. Parszów

Dane osobowe chronione

55. 55/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew gat. brzoza,
z dz. ewid. Nr 1976,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

56. 56/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 65 szt. drzew gat. lipa,
olsza, klon, dąb, modrzew,   z dz. ewid. Nr 190,
położonej  w m. Rataje

Dane osobowe chronione

57. 57/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon,
z dz. ewid. Nr 4196,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

58. 58/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew gat. lipa, klon,
z dz. ewid. Nr 474/1,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione



59. 59/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola,
z dz. ewid. Nr 55,  położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

60. 60/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. kasztan,
olsza,  z dz. ewid. Nr 1562, 1563,  położonej  w m.
Parszów

Dane osobowe chronione

61. 61/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 28 szt. drzew gat. brzoza,
wierzba z dz. ewid. Nr 228/2,  położonej  w m.
Rataje

Dane osobowe chronione

62. 62/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon,
z pasa drogi krajowej nr 42

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Rejon Dróg w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

63. 63/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk
z dz. ewid. Nr 488,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

64. 64/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza,
sosna z dz. ewid. Nr 932,  położonej  w m. Wielka
Wieś

Dane osobowe chronione

65. 65/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew gat. olsza,
wierzba, topola z dz. ewid. Nr 3697/3,  położonej  w
m. Wąchock

Dane osobowe chronione

66. 66/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 90 szt. drzew gat. modrzew,
brzoza,  dąb, sosna, olsza, topola osika z dz. ewid. Nr
4347, 4380,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

67. 67/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola,
wiąz z dz. ewid. Nr 365,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

68. 68/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola,
robinia akacjowa z dz. ewid. Nr 653/1,  położonej  w
m. Wielka Wieś

Dane osobowe chronione



69. 69/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew gat. klon
z dz. ewid. Nr 482/3,  położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

70. 70/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew gat. olsza
z dz. ewid. Nr 3697/4,  położonej  w m. Wąchock

„EUROBUD” s.c. Polak i Zatorski

71. 71/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerk
z dz. ewid. Nr 61,  położonej  w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

72. 72/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk
z dz. ewid. Nr 3783,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

73. 73/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk
z dz. ewid. Nr 3688,  położonej  w m. Wąchock

Dane osobowe chronione

74. 74/B/2009 Zezwolenie na usunięcie 23 szt. drzew gat. sosna,
brzoza, olsza, dąb  z dz. ewid. Nr 2104,  położonej
w m. Parszów

Dane osobowe chronione



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 1/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna, klon, z
dz. ewid. 5168, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-1/09

4. Data wydania 12.01.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

1/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 2/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 100 szt. drzew gat. olsza,
brzoza, leszczyna, sosna, z dz. ewid. 4347, 4380, 4381,
położonych w miejscowości Wąchock,  w terminie do
dnia 31.03.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-2/09

4. Data wydania 12.01.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

2/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 3/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji
nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w m.
Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7624-11/08/2/09

4. Data wydania 19.01.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Gmina Starachowice
ul. Radomska  45
27-200 Starachowice
REGON

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

56/A/2008

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 4/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. sosna, brzoza,
z dz. ewid. 372/1, położonej w miejscowości Rataje,
w terminie do dnia 31.03.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-4/09

4. Data wydania 29.01.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

3/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 5/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola, z dz.
ewid. 1868, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-5/09

4. Data wydania 06.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

4/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 6/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola, sosna i
krzewów z pow.  4m2 z dz. ewid. 2206/2, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 24.03.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-6/09

4. Data wydania 10.02.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

5/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięć
1. Numer wpisu 7/B/2008

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i
braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej do przesyłu
gazu na dz. ewid. nr 5231 w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7624-3/09

4. Data wydania 25.02.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  w Tarnowie,
Oddział Zakład Gazowniczy  w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

61/A/2008

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczne

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 8/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 58 szt. drzew gat. dąb,topola,
olsza, wierzba, sosna , świerk, i krzewów z pow.  15 m2 z
dz. ewid. 675/1, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.04.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-9/09

4. Data wydania 06.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

8/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 9/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 210 szt. drzew gat. brzoza z dz.
ewid. 2000, 2231/2, 1992, położonych w miejscowości
Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-10/09

4. Data wydania 06.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

9/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 10/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
stacji redukcyjno-pomiarowej do przesyłu gazu na dz.
ewid. nr 5231 w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7624-3/09

4. Data wydania 10.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  w Tarnowie,
Oddział Zakład Gazowniczy  w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

61/A/2008

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 11/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. dąb, olsza z
dz. ewid. 886, 887, położonej w miejscowości Wielka
Wieś,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-7/09

4. Data wydania 16.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

9/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 12/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzoza, topola
z dz. ewid. 7, 13/3, położonej w miejscowości Wielka
Wieś,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-8/09

4. Data wydania 16.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

7/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 13/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 41 szt. drzew gat. klon, olsza,
dąb, brzoza, osika z dz. ewid. 1344, położonej w
miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-12/09

4. Data wydania 27.03.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

10/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

1. Numer wpisu 14/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
zakładu produkcji materiałów budowlanych w m.
Parszów, ul. Złotoglin.

3. Znak sprawy BGK-7624-1/09

4. Data wydania 09.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Zakład Materiałów Budowlanych  Andrzej Paszkowski
26-640 Skaryszew Makowiec,
ul. Radomska 13

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

53/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

64/B/2008

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 15/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gat. świerk z dz.
ewid. 150/3, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-13/09

4. Data wydania 15.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

11/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 16/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew gat. lipa z dz.
ewid. 725/1, położonej w miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-15/09

4. Data wydania 22.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

12/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 17/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew gat. brzoza,
wierzba, sosna z dz. ewid. 239, 241, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.09.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-16/09

4. Data wydania 22.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

12/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 18/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. klon, topola z
dz. ewid. 1830, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.05.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-17/09

4. Data wydania 22.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

14/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 19/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie krzewów gat. wierzba z pow.
15 m2, z dz. ewid. 4555/1, położonej w miejscowości
Wąchock,
w terminie do dnia 29.04.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-18/09

4. Data wydania 23.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

15/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 20/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk z dz.
ewid. 397/2, położonej w miejscowości Marcinków,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-19/09

4. Data wydania 29.04.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

16/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 21/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza, dąb z
dz. ewid. 168/2, położonej w miejscowości Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-20/09

4. Data wydania 05.05.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

17/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 22/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon z dz.
ewid. 876, położonej w miejscowości Parszów,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-21/09

4. Data wydania 05.05.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

18/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 23/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 30 szt. drzew gat. brzoza z dz.
ewid. 4681/1, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-23/09

4. Data wydania 20.05.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

20/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 24/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olsza z dz.
ewid. 775/3, położonej w miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 31.05.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-22/09

4. Data wydania 21.05.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

19/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

1. Numer wpisu 25/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja m.
Wąchock – etap I”

3. Znak sprawy BGK-7624-4/09

4. Data wydania 25.05.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Gmina Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
REGON 291009930

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

21/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 26/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew gat. sosna,
brzoza, wierzba z dz. ewid. 800, położonej w
miejscowości Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-24/09

4. Data wydania 27.05.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

22/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 27/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie krzewów gat. wierzba z dz. ewid. Nr
1820/2 położonej  w m. Wąchock, w terminie do dnia
30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-27/09

4. Data wydania 02.06.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

25/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 28/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba z dz. ewid.
Nr 784, położonej  w m. Parszów, w terminie do dnia
12.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-28/09

4. Data wydania 08.06.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

26/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 29/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzewa gat. brzoza,  klon  z
dz. ewid. Nr 90, położonej  w m. Węglów, w terminie do dnia
31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-29/09

4. Data wydania 10.06.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

27/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 30/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 50 szt. drzewa gat. brzoza, świerk,
olsza  z dz. ewid. Nr 282.283, położonej  w m. Marcinków, w
terminie do dnia  2010 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-25/09

4. Data wydania 12.06.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

23/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 31/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa  z dz. ewid. Nr
533/2, położonej  w m. Wąchock, w terminie do dnia
30.06.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-26/09

4. Data wydania 12.06.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

24/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 32/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 43 szt. drzew gat. świerk, sosna,
osika, dąb, brzoza z dz. ewid. Nr 1973/1, położonej  w m.
Wąchock, w terminie do dnia  31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-30/09

4. Data wydania 02.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

28/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 33/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerk, z dz. ewid.
Nr 1784, położonej  w m. Wąchock, w terminie do dnia
30.09.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-31/09

4. Data wydania 02.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

29/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 34/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 80 szt. drzewa gat. brzoza, z dz.
ewid. Nr 1582, położonej  w m. Parszów, w terminie do dnia
31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-32/09

4. Data wydania 02.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

30/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 35/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 30 szt. drzewa gat. topola osika, z dz.
ewid. Nr 1079, położonej  w m. Rataje, w terminie do dnia
31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-35/09

4. Data wydania 02.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

31/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

1. Numer wpisu 36/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Rewitalizacja m. Wąchock – etap I”

3. Znak sprawy BGK-7624-4/09

4. Data wydania 02.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Gmina Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
REGON 291009930

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

21/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

25/B/2009

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 37/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk,
z dz. ewid. Nr 2251/1, położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-37/09

4. Data wydania 14.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

33/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 38/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzewa gat. jarzębina, z pasa
drogi krajowej nr 42

3. Znak sprawy BGK-7635-40/09

4. Data wydania 23.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad
Rejon Dróg w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

35/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

45/A/2009

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 39/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  lipa,
z dz. ewid. Nr 618, położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-36/09

4. Data wydania 29.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

32/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 40/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat.  sosna,
 z dz. ewid. Nr 126, położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-39/09

4. Data wydania 29.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

34/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 41/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew gat.  brzoza, sosna,
z dz. ewid. Nr 740, położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-44/09

4. Data wydania 31.07.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

38/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 42/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzoza, topola,
z dz. ewid. Nr 1209/15, położonej  w m. Wielka Wieś

3. Znak sprawy BGK-7635-45/09

4. Data wydania 05.08.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

39/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 43/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 300 szt. drzew gat.  brzoza, topola,
sosna, z dz. ewid. Nr 820, położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-46/09

4. Data wydania 06.08.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

40/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 44/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  olsza,
z dz. ewid. Nr 4361, położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-47/09

4. Data wydania 11.08.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

41/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 45/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat.  świerk,
z dz. ewid. Nr 2043/3, położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-42/09

4. Data wydania 12.08.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

36/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 46/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat.  brzoza,
z dz. ewid. Nr 471/2, położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-43/09

4. Data wydania 13.08.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

37/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 47/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  jodła,
z dz. ewid. Nr 653/1, położonej  w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK-7635-51/09

4. Data wydania 07.09.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

42/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 48/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat.  wierzba, brzoza,
z dz. ewid. Nr 1478/2, położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-53/09

4. Data wydania 07.09.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

44/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 49/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew gat.  topola, jesion,
klon, jarzębina z pasa drogi krajowej nr 42

3. Znak sprawy BGK-7635-54/09

4. Data wydania 10.09.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych   i Autostrad
Rejon Dróg w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

45/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

38/B/2009

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 50/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  dąb,
z dz. ewid. Nr 1777,  położonej  w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK-7635-55/09

4. Data wydania 17.09.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

46/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 51/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola,
z dz. ewid. Nr 1059,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-57/09

4. Data wydania 17.09.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

48/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 52/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew gat.  brzoza,  z dz.
ewid. Nr 944/2,  położonej  w m. Wielka Wieś

3. Znak sprawy BGK-7635-59/09

4. Data wydania 24.09.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

50/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 53/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza,
z dz. ewid. Nr 21/3,  położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-65/09

4. Data wydania 09.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

55/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 54/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew gat. olsza, brzoza,
sosna,   z dz. ewid. Nr 242, 272,  położonej  w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK-7635-58/09

4. Data wydania 12.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

49/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 55/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew gat. brzoza,
z dz. ewid. Nr 1976,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-60/09

4. Data wydania 12.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

51/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 56/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 65 szt. drzew gat. lipa, olsza, klon,
dąb, modrzew,   z dz. ewid. Nr 190,  położonej  w m. Rataje

3. Znak sprawy BGK-7635-62/09

4. Data wydania 12.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

53/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 57/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon,
z dz. ewid. Nr 4196,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-66/09

4. Data wydania 12.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

56/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 58/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew gat. lipa, klon,
z dz. ewid. Nr 474/1,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-61/09

4. Data wydania 14.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

52/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 59/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola,
z dz. ewid. Nr 55,  położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-63/09

4. Data wydania 14.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

54/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 60/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. kasztan, olsza,
z dz. ewid. Nr 1562, 1563,  położonej  w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK-7635-56/09

4. Data wydania 23.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

47/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 61/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 28 szt. drzew gat. brzoza,  wierzba
z dz. ewid. Nr 228/2,  położonej  w m. Rataje

3. Znak sprawy BGK-7635-68/09

4. Data wydania 26.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

58/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 62/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.  klon,
z pasa drogi krajowej nr 42

3. Znak sprawy BGK-7635-69/09

4. Data wydania 26.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon Dróg w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

59/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

38/B/2009

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 63/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk
z dz. ewid. Nr 488,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-71/09

4. Data wydania 26.10.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

61/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 64/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza,  sosna
z dz. ewid. Nr 932,  położonej  w m. Wielka Wieś

3. Znak sprawy BGK-7635-67/09

4. Data wydania 02.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

57/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 65/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew gat. olsza,  wierzba,
topola z dz. ewid. Nr 3697/3,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-73/09

4. Data wydania 03.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

62/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 66/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 90 szt. drzew gat. modrzew, brzoza,
dąb, sosna, olsza, topola osika z dz. ewid. Nr 4347, 4380,
położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-76/09

4. Data wydania 05.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

63/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 67/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola, wiąz
z dz. ewid. Nr 365,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-70/09

4. Data wydania 06.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

60/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 68/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola, robinia
akacjowa z dz. ewid. Nr 653/1,  położonej  w m. Wielka Wieś

3. Znak sprawy BGK-7635-79/09

4. Data wydania 20.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

65/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 69/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew gat. klon
z dz. ewid. Nr 482/3,  położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-80/09

4. Data wydania 23.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

66/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 70/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew gat. olsza
z dz. ewid. Nr 3697/4,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-77/09

4. Data wydania 25.11.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy „EUROBUD” s.c. Polak i Zatorski

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

64/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 71/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerk
z dz. ewid. Nr 61,  położonej  w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK-7635-82/09

4. Data wydania 01.12.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

68/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 72/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk
z dz. ewid. Nr 3783,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-83/09

4. Data wydania 03.12.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

69/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 73/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk
z dz. ewid. Nr 3688,  położonej  w m. Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-84/09

4. Data wydania 08.12.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

70/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu usunięcie drzew

1. Numer wpisu 74/B/2009

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 23 szt. drzew gat. sosna, brzoza,
olsza, dąb  z dz. ewid. Nr 2104,  położonej  w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK-7635-85/09

4. Data wydania 18.12.2009 r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

71/A/2009

8. Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

9. Informacja, czy decyzja/
postanowienie* jest ostateczne oraz
adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja/
postanowienie*

brak

12. Uwagi brak


