
Spis kart informacyjnych 2008 rok - Formularze A – wnioski o wydanie
decyzji

l.p. Nr kolejny
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy wniosku Dane podmiotu, którego dotyczy
dokument

1. 1/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat. wiąz z dz. Ewid. Nr 68, położonej w wm.
Parszów, w terminie do dnia  31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

2. 2/A/2008 Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie
drzew z dnia 13.12.2006 r. znak: BGK-7635-53/06, w
zakresie terminu usunięcia drzew

Dane osobowe chronione

3. 3/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. brzoza, 8 szt. drzew gat. olsza, 1 szt. drzewa
gat. topola osika z dz. Ewid. 701/1, 699, 700, 698
położonych w m. Parszów, w terminie do dnia
31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

4. 4/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi gminnej Wymysłów-Rataje w m. Węglów”

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

5. 5/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. lipa, 1 szt. gat. klon  z dz. ewid. położonej w
miejscowości Wąchock

Dane osobowe chronione

6. 6/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. lipa, z dz. ewid. 723/2 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 28 31.05.2008 r.

Dane osobowe chronione

7. 7/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew
gat. brzoza, 3 szt. gat. sosna  z dz. ewid. 61
położonej w m. Marcinków, w terminie do dnia
30.04.2008 r.

Dane osobowe chronione

8. 8/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  topola, 1 szt. drzewo gat. klon z dz. ewid.
99/3 położonej w m. Marcinków,
w terminie do dnia 30.04.2008 r.

Dane osobowe chronione

9. 9/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi gminnej ul. Ceglanej w m. Wąchock”

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

10. 10/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi gminnej Wielka Wieś - Betlejem”

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

11. 11/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat.  lipa, z dz. ewid. 109 położonej w m. Rataje,
w terminie do dnia 30.04.2008 r.

Zarząd Dróg Powiatowych
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15
REGON 291019637



12. 12/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew
gat. topola, 1 szt. gat. sosna  z dz. ewid. 373
położonej w m. Wąchock, w terminie do dnia
31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

13. 13/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew
gat. topola, 75 szt. gat. brzoza  z dz. ewid. 289/2
i 277 położonych w m. Rataje, w terminie do
dnia 30.04.2009 r.

Dane osobowe chronione

14. 14/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. lipa, 1 szt. gat. jesion  z dz. ewid. 3685
położonej w m. Wąchock, w terminie do dnia
31.03.2008 r.

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

15. 15/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew
gat. brzoza, klon, grab, lipa  z dz. ewid. 1146/2
położonej w m. Wielka Wieś, w terminie do dnia
31.03.2008 r.

Dane osobowe chronione

16. 16/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. lipa, 1 szt. gat. robinia akacjowa, 4 szt. gat.
klon,  z dz. ewid. 1140/1 położonej w m. Wielka
Wieś, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

17. 17/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. brzoza z dz. ewid. 13/3 położonej w m.
Wielka Wieś, w terminie do dnia 31.03.2008 r.

Dane osobowe chronione

18. 18/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew
gat. wiąz, wierzba, olsza  z dz. ewid. 14/2
położonej w m. Wielka Wieś, w terminie do dnia
31.03.2008 r.

Dane osobowe chronione

19. 19/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. lipa, 9 szt. gat. topola  z dz. ewid. 373
położonej w m. Wąchock, w terminie do dnia
31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

20. 20/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. topola z dz. ewid. 3255/1  położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.04.2008 r.

Dane osobowe chronione

21. 21/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew
gat. topola, 10 szt. gat. olsza  z dz. ewid. 4573
położonej w m. Wąchock, w terminie do dnia
30.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

22. 22/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew
gat. brzoza, 12 szt. gat. sosna,   z dz. ewid. 425,
385 położonych w m. Wąchock, w terminie do
dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

23. 23/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew
gat. brzoza, 2 szt. gat. topola  z dz. ewid. 1881/1
położonej w m. Wąchock, w terminie do dnia
30.12.2008 r.

Dane osobowe chronione



24. 24/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. klon, 2 szt. gat. robinia akacjowa  z dz. ewid.
3919 położonej w m. Wąchock, w terminie do
dnia 01.06.2008 r.

Dane osobowe chronione

25. 25/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. wierzba, z dz. położonej w m. Wąchock, w
terminie do dnia 31.05.2008 r.

Dane osobowe chronione

26. 26/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. świerk, z dz. ewid. 559/4 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.05.2008 r.

Dane osobowe chronione

27. 27/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. sosna,  z dz. ewid. 715 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.05.2008 r.

Dane osobowe chronione

28. 28/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. brzoza  z dz. ewid. 715 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.06.2008 r.

Dane osobowe chronione

29. 29/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. wierzba  z dz. ewid. 2249 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.07.2008 r.

Dane osobowe chronione

30. 30/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew
gat. świerk  z dz. ewid. 3696 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.07.2008 r.

Dane osobowe chronione

31. 31/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi gminnej ul. Wielkowiejskiej w Wąchocku
na odcinku 900 mb”

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

32. 32/A/2008 Wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

Firma Usługowa TRAN-SPEC
26-120 Bliżyn, Drożdżów 25
REGON 292692767

33. 33/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew
gat. topola osika, brzoza, dąb  z dz. ewid. 214
położonej w m. Rataje, w terminie do dnia
30.10.2009 r.

Dane osobowe chronione

34. 34/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi gminnej ul. Szerokiej w Wąchocku na
odcinku 355 mb”

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

35. 35/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew
gat. topola osika, brzoza, sosna, wierzba,
kasztanowiec  z dz. ewid. 4501/1 położonej w
m. Wąchock, w terminie do dnia 30.08.2008 r.

Dane osobowe chronione



36. 36/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. świerk  z dz. ewid. 1756 położonej w m.
Rataje, w terminie do dnia 30.08.2008 r.

Dane osobowe chronione

37. 33/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. świerk  z dz. ewid. 465/6 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.08.2008 r.

Dane osobowe chronione

38. 38/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew
gat. jesion  z dz. ewid. 658 położonej w m.
Parszów, 733/1 położonej w m. Wielka Wieś, w
terminie do dnia 15.09.2008 r.

Dane osobowe chronione

39. 39/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. świerk  z dz. ewid. 661/2 położonej w m.
Parszów, w terminie do dnia 30.09.2008 r.

Dane osobowe chronione

40. 40/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. topola osika, z dz. ewid. 1807 położonej w
m. Wąchock, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

41. 41/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew
gat. sosna, świerk, robinia akacjowa, klon, olsza,
czeremcha, dąb, wierzba  z dz. ewid. 368, 313,
położonych w m. Marcinków, w terminie do
dnia 30.03.2008 r.

Dane osobowe chronione

42. 42/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. dąb  z dz. ewid. 2386 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

43. 43/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew
gat. grab, dąb, brzoza, olsza, sosna, świerk  z dz.
ewid. 361 położonej w m. Rataje, w terminie do
dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

44. 44/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew
gat. tuja, krzewów gat. leszczyna  z dz. ewid.
413/2 położonej w m. Marcinków, w terminie
do dnia 30.10.2008 r.

Dane osobowe chronione

45. 45/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew
gat. topola osika, sosna, brzoza  z dz. ewid.
806/1 położonej w m. Wąchock, w terminie do
dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

46. 46/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew
gat. brzoza, olsza  z dz. ewid. 242 położonej w
m. Parszów, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

47. 47/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. lipa, dąb  z dz. ewid. 3689 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.10.2008 r.

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



48. 48/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew
gat. topola, dąb  z dz. ewid. 655/1 położonej w
m. Wielka Wieś, w terminie do dnia 31.12.2009 r.

Dane osobowe chronione

49. 49/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew
gat. brzoza  z dz. ewid. 4789/2 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

50. 50/A/2008 Wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru odpadów
komunalnych

„ORKAN” Wywóz i Utylizacja Odpadów
Komunalnych Stałych i Płynnych
27-230 Brody, ul. Relaksowa 36

51. 51/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew
gat. brzoza  z dz. ewid. 1959 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

52. 52/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew
gat. brzoza  z dz. ewid. 126 położonej w m.
Marcinków, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione

53. 53/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
zakładu produkcji materiałów budowlanych
w m. Parszów gm. Wąchock dz. ewid. nr 1002/6
i 1004”

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

54. 54/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew
gat. topola osika, olsza, brzoza  z dz. ewid. 1413,
1414 położonych w m. Parszów, w terminie do
dnia 30.11.2008 r.

Dane osobowe chronione

55. 55/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew
gat. topola osika, brzoza  z dz. ewid. 917
położonej w m. Wielka Wieś, w terminie do dnia
31.03.2009 r.

Dane osobowe chronione

56. 56/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji
nieczynnego składowiska odpadów
komunalnych w miejscowości Marcinków, gm.
Wąchock zlokalizowanego na działce nr 610

Abrys Technika Sp. z o.o.
60-401 Poznań, ul. Wiślana 46

57. 57/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. dąb  z dz. ewid. 5066 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.03.2009 r.

Dane osobowe chronione

58. 58/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. topola z dz. ewid. 483 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 30.11.2008 r.

Dane osobowe chronione

59. 59/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew
gat. olsza  z dz. ewid. 3459 położonej w m.
Wąchock, w terminie do dnia 31.12.2008 r.

Dane osobowe chronione



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 1/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1
szt. drzewa gat. wiąz z dz. Ewid. Nr 68,
położonej w m. Parszów, w terminie do dnia
31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-2/08

4. Data złożenia 08.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 7/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 2/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie
drzew z dnia 13.12.2006 r. znak: BGK-7635-
53/06, w zakresie terminu usunięcia 2 szt.
drzew gat. topola i 1 szt. gat. lipa z dz. Ewid.
nr. 91, położonej w m. Węglów, w terminie do
dnia 30.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-4/08

4. Data złożenia 14.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 3/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 3/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. brzoza, 8 szt. drzew gat. olsza, 1 szt.
drzewa gat. topola osika z dz. Ewid. 701/1,
699, 700, 698 położonych w m. Parszów, w
terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-5/08

4. Data złożenia 15.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 2/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 4/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej Wymysłów-
Rataje w m. Węglów”

3. Znak sprawy BGK-7624-3/08

4. Data złożenia 22.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

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

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

26/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 5/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. lipa, 1 szt. gat. klon  z dz. ewid. położonej
w miejscowości Wąchock

3. Znak sprawy BGK-7635-6/08

4. Data złożenia 23.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji /B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 6/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat. lipa, z dz. ewid. 723/2 położonej w
m. Wąchock,       w terminie do dnia 28
31.05.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-7/08

4. Data złożenia 23.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 10/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 7/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt.
drzew gat. brzoza, 3 szt. gat. sosna  z dz. ewid.
61 położonej      w m. Marcinków, w terminie
do dnia 30.04.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-8/08

4. Data złożenia 29.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 8/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 8/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  topola, 1 szt. drzewo gat. klon z dz. ewid.
99/3 położonej w m. Marcinków,
w terminie do dnia 30.04.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-9/08

4. Data złożenia 29.01.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 9/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 9/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej ulicy Ceglanej
w m. Wąchock”

3. Znak sprawy BGK-7624-5/08

4. Data złożenia 04.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

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

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

27/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 10/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej Wielka Wieś –
Betlejem w m. Wielka Wieś”

3. Znak sprawy BGK-7624-6/08

4. Data złożenia 04.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

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

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

28/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 11/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  lipa,  z dz. ewid.  109 położonej
w m. Rataje,
w terminie do dnia 30.04.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-11/08

4. Data złożenia 06.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 11/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 12/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt.
drzew gat.  topola, 1 szt. drzewo gat. sosna
z dz. ewid. 373 położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-12/08

4. Data złożenia 06.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 12/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 13/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew
gat.  topola, 75 szt. drzewo gat. brzoza z dz.
ewid. 289/2, 277 położonych w m. Rataje,
w terminie do dnia 30.04.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-14/08

4. Data złożenia 12.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 13/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 14/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  lipa, 1 szt. drzewo gat. jesion z dz. ewid.
3685 położonej w m. Wygoda,
w terminie do dnia 31.03.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-16/08

4. Data złożenia 20.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

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

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 14/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 15/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew
gat.  brzoza, klon, grab, lipa z dz. ewid. 1146/2,
położonej w m. Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.03.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-17/08

4. Data złożenia 21.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 15/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 16/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  lipa, 1 szt. drzewo gat. robinia
akacjowa, 4 szt. gat. klon z dz. ewid. 1140/1,
położonej w m. Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-18/08

4. Data złożenia 27.02.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 22/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 17/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  brzoza, z dz. ewid. 13/3, położonej w m.
Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.03.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-19/08

4. Data złożenia 06.03.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 16/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 18/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  wiąz, 1 szt. gat. wierzba, 1 szt. gat.
olsza z dz. ewid. 14/2, położonej w m. Wielka
Wieś,
w terminie do dnia 31.03.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-20/08

4. Data złożenia 06.03.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 17/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 19/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat. lipa, 9 szt. gat. topola z dz. ewid. 373,
położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-21/08

4. Data złożenia 11.03.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 19/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 20/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  topola z dz. ewid. 3255/1,
położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.04.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-23/08

4. Data złożenia 14.03.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 20/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 21/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt.
drzew gat.  olsza, 10 szt. gat. topola z dz. ewid.
4573, położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-24/08

4. Data złożenia 27.03.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 21/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 22/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt.
drzew gat.  brzoza, 12 szt. gat. sosna, 6 szt. gat.
brzoza,  z dz. ewid. 425, 385, położonych w m.
Marcinków,
w terminie do dnia 30.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-25/08

4. Data złożenia 08.04.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 23/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 23/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew
gat.  brzoza, 2 szt. gat. topola z dz. ewid.
1881/1, położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-26/08

4. Data złożenia 10.04.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 24/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 24/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  klon, 2 szt. gat. robinia akacjowa
z dz. ewid. 3919, położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 01.06.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-27/08

4. Data złożenia 10.04.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 25/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 25/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  wierzba z dz. ewid., położonej w m.
Wąchock,
w terminie do dnia 31.05.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-28/08

4. Data złożenia 23.04.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji /B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 26/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  świerk z dz. ewid. 559/4,
położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.05.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-29/08

4. Data złożenia 24.04.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 29/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 27/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
gat.  sosna z dz. ewid. 715, położonej w m.
Wąchock,
w terminie do dnia 31.05.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-30/08

4. Data złożenia 24.04.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 30/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 28/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  brzoza, z dz. ewid. 715, położonej
w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-32/08

4. Data złożenia 03.6.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 31/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 29/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  wierzba z dz. ewid. 2249, położonej w m.
Wąchock,
w terminie do dnia 30.07.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-33/08

4. Data złożenia 13.06.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 32/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 30/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew
gat.  świerk z dz. ewid. 3696, położonej w m.
Wąchock,
w terminie do dnia 30.06.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-34/08

4. Data złożenia 16.06.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji  33/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 31/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej ulicy
Wielkowiejskiej  w m. Wąchock”

3. Znak sprawy BGK-7624-7/08

4. Data złożenia 18.06.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

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

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Numer wpisu 32/A/2007

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta i gminy
Wąchock na okres 10 lat.

3. Znak sprawy BGK-6431-1/08

4. Data złożenia 19.06.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Firma Usługowa TRAN-SPEC
26-120 Bliżyn, Drożdżów 25
REGON 292692767

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek
ZUS, kopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 41/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 33/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt.
drzew gat.  topola 5 szt., brzoza 9 szt., dąb – 1
szt. , z dz. ewid. 214, położonej w m. Rataje,
w terminie do dnia 30.10.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-35/08

4. Data złożenia 04.07.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 36/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 34/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej ulicy Szerokiej  w
m. Wąchock”

3. Znak sprawy BGK-7624-8/08

4. Data złożenia 07.07.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

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

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

52/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 35/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt.
drzew gat.  sosna 1 szt., topola 2 szt., brzoza 1
szt., wierzba 12 szt., kasztanowiec 1 szt. , z dz.
ewid. 4501/1, położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.08.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-36/08

4. Data złożenia 25.07.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 38/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 36/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  świerk , z dz. ewid. 1756,
położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.08.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-37/08

4. Data złożenia 25.07.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 39/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 37/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  świerk , z dz. ewid. 465/6,
położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.08.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-38/08

4. Data złożenia 28.07.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 40/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 38/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew
gat.  jesion , z dz. ewid. 658, położonej w m.
Parszów, 733/1 położonej w m. Wielka Wieś,
w terminie do dnia 15.09.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-39/08

4. Data złożenia 08.08.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach,
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
REGON 017511575-00068

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 42/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 39/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  świerk , z dz. ewid. 661/5,
położonej w m. Parszów,
w terminie do dnia 30.09.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-40/08

4. Data złożenia 19.08.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 45/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 40/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  topola osika, z dz. ewid. 1807, położonej w
m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-41/08

4. Data złożenia 19.08.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 55/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

1. Numer wpisu 41/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 51 szt.
drzew gat.  sosna 2 szt., świerk 4 szt., robinia
akacjowa  7 szt., klon 2 szt. , z dz. ewid. 368,
olsza 18 szt., czeremcha 15 szt., dąb 3 szt.,
wierzba 5 m2, z dz. ewid. 313, położonych w m.
Marcinków,
w terminie do dnia 30.03.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-42/08

4. Data złożenia 19.08.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 49/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 42/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  dąb , z dz. ewid. 2386, położonej w m.
Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-43/08

4. Data złożenia 22.08.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 43/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 43/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt.
drzew gat.  grab 6 szt., dąb 4 szt., brzoza 4 szt.,
olsza 3 szt., sosna 3 szt. świerk 2 szt., z dz.
ewid. 361, położonej w m. Rataje,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-44/08

4. Data złożenia 02.09 .2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 44/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

1. Numer wpisu 44/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew
gat.  tuja, leszczyna 2 m2, z dz. ewid. 413/2,
położonej w m. Marcinków,
w terminie do dnia 30.10.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-45/08

4. Data złożenia 03.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 50/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 45/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt.
drzew gat.  topola osika 10 szt., brzoza 1 szt.,
sosna – 1 szt. , z dz. ewid. 806/1, położonej w
m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-46/08

4. Data złożenia 05.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 46/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 46/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew
gat.  brzoza 3 szt., olsza 4 szt. , z dz. ewid. 242,
położonej w m. Parszów,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-47/08

4. Data złożenia 09.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 47/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 47/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
gat.  lipa, dąb , z dz. ewid. 3689, położonej w
m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.10.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-48/08

4. Data złożenia 12.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
REGON 017511575-00068

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 48/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

38/A/2008

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 48/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew
gat.  topola 2 szt., dąb – 1 szt. , z dz. ewid.
655/1, położonej w m. Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-49/08

4. Data złożenia 17.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 53/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 49/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt.
drzew gat.  brzoza, z dz. ewid. 4789/2,
położonej w m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-50/08

4. Data złożenia 25.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 51/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Numer wpisu 50/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu miasta i gminy Wąchock na okres 10 lat.

3. Znak sprawy BGK-6431-4/08

4. Data złożenia 25.09.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

„ORKAN” Wywóz i Utylizacja Odpadów Komunalnych
Stałych i Płynnych Jarosław Wójcik
27-230 Brody ul. Relaksowa 36
REGON 290876581

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek
ZUS, kopia umowy na odbiór odpadów komunalnych

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 57/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 51/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt.
drzew gat.  brzoza, z dz. ewid. 1959, położonej
w m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-52/08

4. Data złożenia 14.10.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 54/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 52/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt.
drzew gat.  brzoza, z dz. ewid. 126, położonej
w m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-55/08

4. Data złożenia 14.10.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 58/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 53/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
zakładu produkcji materiałów budowlanych
w m. Parszów gm. Wąchock dz. ewid. 1002/6,
1004” - instalacja do produkcji betonu

3. Znak sprawy BGK-7624-10/08

4. Data złożenia 17.10.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Zakład Materiałów Budowlanych Andrzej Paszkowski
Makowiec, ul. Radomska 13 26-640 Skaryszew
REGON 670008818

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 54/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt.
drzew gat.  topola osia 17 szt., olsza 2 szt.,
brzoza 4 szt. z dz. ewid. 1413, olsza 2 szt. z dz.
ewid. 1414, położonych w m. Parszów,
w terminie do dnia 31.12.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-56/08

4. Data złożenia 22.10.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 56/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 55/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew
gat.  brzoza 3 szt. gat. topola osika 4 szt., z dz.
ewid. 917, położonej w m. Wielka Wieś,
w terminie do dnia 31.03.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-57/08

4. Data złożenia 24.10.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji /B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

1. Numer wpisu 56/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji
nieczynnego składowiska odpadów
komunalnych w miejscowości Marcinków gm.
Wąchock zlokalizowanego na działce ewid. 610

3. Znak sprawy BGK-7624-11/08

4. Data złożenia 24.10.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

ABRYS Technika Sp. z o.o.
60-401 Poznań, ul. Wiślana 46
REGON 634199551

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopia mapy ewidencyjnej terenu,

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 57/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  dąb, z dz. ewid. 5066, położonej w
m. Wąchock,
w terminie do dnia 31.03.2009 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-58/08

4. Data złożenia 05.11.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 59/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 58/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa gat.  topola, z dz. ewid. 483, położonej
w m. Wąchock,
w terminie do dnia 30.11.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-59/08

4. Data złożenia 07.11.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji 60/B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak



Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

l.p. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew

1. Numer wpisu 59/A/2008

2. Zakres przedmiotowy wniosku Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew
gat.  olsza, z dz. ewid. 3459, położonej w m.
Wąchock,
w terminie do dnia 31.12.2008 r.

3. Znak sprawy BGK-7635-60/08

4. Data złożenia 06.11.2008 r.

5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)

Dane osobowe chronione

6. Wyszczególnienie załączników
do wniosku

7. Nazwa organu - adresata wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

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 o sposobie zakończenia
postępowania (numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień)

Numer wpisu w wykazie decyzji /B/2008

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji

brak

11. Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy

brak

12. Uwagi brak


