
Spis kart informacyjnych 2010 r. - Formularze B –
decyzje i postanowienia

l.p. Nr kolejny
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy decyzji Dane podmiotu, którego dotyczy
dokument

1. 1/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew,
z dz. ewid. 1427/5, położonej w miejscowości
Parszów.

Dane osobowe chronione

2. 2/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk,
z dz. ewid. 418/1, położonej w miejscowości
Parszów.

Dane osobowe chronione

3. 3/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew gat. topola,
z pasa drogi krajowej nr 42, w miejscowości
Parszów, Wielka Wieś.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad  Rejon Dróg w Starachowicach
27-200 Starachowice,  ul. Ostrowiecka 15
REGON 017511575

4. 4/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 31 szt. drzew gat. topola.
olsza, brzoza, z dz. ewid. 1413, 1414, 698,
położonych w miejscowości Parszów.

Dane osobowe chronione

5. 5/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk,
z dz. ewid. 489/1, położonej w miejscowości
Wąchock.

Dane osobowe chronione

6. 6/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 27 szt. drzew gat. olsza,
brzoza z dz. ewid. 568, położonej w miejscowości
Parszów.

Dane osobowe chronione

7. 7/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. dąb,
z dz. ewid. 4/2, położonej w miejscowości Parszów.

Dane osobowe chronione

8. 8/A/2010 Postanowienie w sprawie braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego  przedsięwzięcia p.n. „Projekt
zamienny na odcinku kanalizacji sanitarnej od
studzienki S128-3 do S121-4 w Parszowie, Gmina
Wąchock”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
REGON 290941746

9. 9/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 31 szt. drzew gat. dąb,
brzoza, sosna, topola z dz. ewid. 289/2, 277
położonych w miejscowości Rataje.

Dane osobowe chronione

10. 10/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew gat. brzoza,
z dz. ewid. 177, położonej w miejscowości Wąchock.

Dane osobowe chronione

11. 11/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza,
z dz. ewid. 616/2, położonej w miejscowości
Marcinków.

Dane osobowe chronione

12. 12/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza,
brzoza,  z dz. ewid. 886, 887, położonej w
miejscowości Wielka Wieś.

Dane osobowe chronione



13. 13/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew gat. topola,
sosna, z dz. ewid. 5193/2, położonej w miejscowości
Wąchock.

„BUDROMOST-STARACHOWICE”
Sp. z o.o.
27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31
REGON 290010189

14. 14/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. dąb, olsza,
brzoza,  z dz. ewid. 168/2, położonej w miejscowości
Wielka Wieś.

Dane osobowe chronione

15. 15/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia p.n. „Projekt zamienny na
odcinku kanalizacji sanitarnej od studzienki S128-3
do S121-4 w Parszowie, Gmina Wąchock”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
REGON 290941746

16. 16/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb,
z dz. ewid. 38/2, położonej w miejscowości Węglów.

Dane osobowe chronione



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

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

1. Numer wpisu 1/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew, z dz.
ewid. 1427/5, położonej w miejscowości Parszów.

3. Znak sprawy BGK-7635-1/2010

4. Data wydania 26.02.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 2/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk,
z dz. ewid. 418/1, położonej w miejscowości Parszów.

3. Znak sprawy BGK-7635-4/2010

4. Data wydania 26.02.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 3/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew gat. topola,
z pasa drogi krajowej nr 42, w miejscowości Parszów,
Wielka Wieś.

3. Znak sprawy BGK-7635-6/2010

4. Data wydania 02.03.2010 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
27-200 Starachowice,  ul. Ostrowiecka 15
REGON 017511575

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

5/A/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 4/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 31 szt. drzew gat. topola. olsza,
brzoza, z dz. ewid. 1413, 1414, 698, położonych w
miejscowości Parszów.

3. Znak sprawy BGK-7635-8/2010

4. Data wydania 10.03.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 5/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk,
z dz. ewid. 489/1, położonej w miejscowości Wąchock.

3. Znak sprawy BGK-7635-7/2010

4. Data wydania 19.03.2010 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*

6/A/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 6/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 27 szt. drzew gat. olsza, brzoza z dz.
ewid. 568, położonej w miejscowości Parszów.

3. Znak sprawy BGK-7635-12/2010

4. Data wydania 06.04.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 7/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. dąb,
z dz. ewid. 4/2, położonej w miejscowości Parszów.

3. Znak sprawy BGK-7635-9/2010

4. Data wydania 12.04.2010 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/2010

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 8/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia p.n. „Projekt zamienny na odcinku kanalizacji
sanitarnej od studzienki S128-3 do S121-4 w Parszowie,
Gmina Wąchock”

3. Znak sprawy BGK-7624-1/2010

4. Data wydania 12.04.2010 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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
REGON 290941746

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

2/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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 9/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 31 szt. drzew gat. dąb, brzoza, sosna,
topola z dz. ewid. 289/2, 277 położonych w miejscowości
Rataje.

3. Znak sprawy BGK-7635-11/2010

4. Data wydania 22.04.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 10/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew gat. brzoza,
z dz. ewid. 177, położonej w miejscowości Wąchock.

3. Znak sprawy BGK-7635-13/2010

4. Data wydania 22.04.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 11/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza,
z dz. ewid. 616/2, położonej w miejscowości Marcinków.

3. Znak sprawy BGK-7635-15/2010

4. Data wydania 22.04.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 12/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza, brzoza,
z dz. ewid. 886, 887, położonej w miejscowości Wielka Wieś.

3. Znak sprawy BGK-7635-16/2010

4. Data wydania 22.04.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 13/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew gat. topola, sosna,
z dz. ewid. 5193/2, położonej w miejscowości Wąchock.

3. Znak sprawy BGK-7635-14/2010

4. Data wydania 28.04.2010 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/2010

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 na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 14/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. dąb, olsza, brzoza,
z dz. ewid. 168/2, położonej w miejscowości Wielka Wieś.

3. Znak sprawy BGK-7635-18/2010

4. Data wydania 29.04.2010 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/2010

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 15/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia p.n. „Projekt zamienny na odcinku kanalizacji
sanitarnej od studzienki S128-3 do S121-4 w Parszowie,
Gmina Wąchock”

3. Znak sprawy BGK-7624-1/2010

4. Data wydania 10.05.2010 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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
REGON 290941746

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*

2/A/2010

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*

8/B/2010

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

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

1. Numer wpisu 16/B/2010

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb,
z dz. ewid. 38/2, położonej w miejscowości Węglów.

3. Znak sprawy BGK-7635-19/2010

4. Data wydania 11.05.2010 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/2010

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


