
l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 1/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. 
drzew 1szt. gat. robinia akacjowa i 1 szt. gat. dąb 
czerwony, z terenu dz. ewid. Nr 3685/2, położonej w m. 
Wąchock (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.1.2018 
 

8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach ul. 
Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 12.01.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

12/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.01.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 
 
 
 
 
 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 2/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 7 szt. drzew gat. 
sosna pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 494/2, położonej 
w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.3.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 16.01.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

30.01.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 3/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 15 szt. drzew gat. 
sosna pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 990, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.4.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 23.01.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

30.01.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 4/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 1 szt. drzewa gat. 
świerk pospolity, z terenu dz. ewid. Nr 214/3, położonej 
w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.5.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 26.01.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

30.01.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 5/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 2 szt. drzew gat. 
brzoza brodawkowata, 2 szt. drzew gat. sosna 
zwyczajna, 2 szt. drzew gat. topola osika, 1 szt. drzewo 
gat. wierzba biała, z terenu dz. ewid. Nr 590/3, 
położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.6.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 01.02.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

08.02.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 6/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 1 szt. drzewa gat. 
świerk pospolity, z terenu dz. ewid. Nr 455/2, położonej 
w m. Wielka Wieś 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.7.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 01.02.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

08.02.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 7/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – sosna, dąb 
brzoza, z terenu dz. ewid. Nr 283/2, położonej w m. 
Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.8.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 07.02.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.02.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 8/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 2 szt. olsza 
czarna, 2 szt. topola osika, 1 szt. brzoza brodawkowata, z 
terenu dz. ewid. Nr 152, 134, położonych w m. 
Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.9.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 14.02.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.02.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 9/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 5 szt. olsza 
czarna, z terenu dz. ewid. Nr 479, położonej w m. 
Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.10.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 01.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

07.03.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 10/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. 
drzewa 1szt. gat. lipa, z terenu dz. ewid. Nr 3689, 
położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.11.2018 
 

8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach ul. 
Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 01.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

…/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

07.03.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 11/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 5 szt. topola 
osika, 2 szt. gat. brzoza brodawkowata, z terenu dz. 
ewid. Nr 663, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.12.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 13.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

19.03.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 12/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb 
czerwony, robinia akacjowa, z terenu dz. ewid. Nr 
3685/2, położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 
42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.1.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 19.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził z up. Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Kierownik 
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.03.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

1/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

19.03.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 13/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu postanowienie 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Postanowienie dot. braku obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
p.n. „Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do 
produkcji emulsji drogowych na działce nr 5193/2 w 
miejscowości Wąchock” 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.6.2017 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 21.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.03.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

43/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
04.04.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 14/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 2 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, 2 szt. gat. sosna pospolita, 1 szt. gat. 
wierzba biała, 2 szt. gat. modrzew europejski, z terenu 
dz. ewid. Nr 328/5, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.13.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 27.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

04.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 15/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 4 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, 16 szt. gat. sosna pospolita, z terenu dz. 
ewid. Nr 410/2, położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.14.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 28.03.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

04.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 16/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. 
drzewa gat. lipa drobnolistna, z terenu dz. ewid. Nr 
3685/2, położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 
42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.15.2018 
 

8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach ul. 
Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 03.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

…/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

04.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 17/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. 
modrzew europejski, z terenu dz. ewid. Nr 616/2, 
położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.16.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 04.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

04.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 18/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 40 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, z terenu dz. ewid. Nr 1501/2, położonej 
w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.17.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 04.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 19/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 5 szt. gat. sosna 
zwyczajna, z terenu dz. ewid. Nr 488/7, położonej w m. 
Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.18.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 06.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 20/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 4 szt. gat. sosna 
zwyczajna, z terenu dz. ewid. Nr 147/3, położonej w m. 
Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.19.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 09.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 21/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. klon 
jesionolistny, z terenu dz. ewid. Nr 4362, położonej w m. 
Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.20.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 09.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 22/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 2 szt. gat. ……, z 
terenu dz. ewid. Nr 1385, położonej w m. Wielka Wieś 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.21.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 10.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 23/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, 2 szt. gat. lipa, 1 szt. gat. sosna, z terenu 
dz. ewid. Nr 1423/2, 1452/2, 1423/1, położonej w m. 
Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.22.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 10.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 24/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. lipa, z 
terenu dz. ewid. Nr 454, położonej w m. Wielka Wieś 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.23.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 11.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 25/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. świerk, 
z terenu dz. ewid. Nr 36, położonej w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.24.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 11.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 26/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 4 szt. gat. topola, 
z terenu dz. ewid. Nr 2399, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.25.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 11.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 27/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 11 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, 7 szt. gat. sosna zwyczajna, z terenu dz. 
ewid. Nr 4, 6, położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.26.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 13.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

17.04.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 28/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. wierzba 
biała, z terenu dz. ewid. Nr 1470/1, położonej w m. 
Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.27.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 18.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 29/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. 
drzewa gat. jesion wyniosły, z terenu dz. ewid. Nr 
733/27, położonej w m. Wielka Wieś (pas drogi krajowej 
nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.28.2018 
 

8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach ul. 
Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 20.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

50/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 30/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. wierzba 
biała, 1 szt. gat. sosna pospolita, 1 szt. gat. klon 
zwyczajny, 1 szt. gat. brzoza brodawkowata, z terenu dz. 
ewid. Nr 1054, 1055, położonej w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.29.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 25.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 31/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu 
kopalin metodą odkrywkową bez użycia środków 
strzałowych, na działkach nr 278/2, 277/2, 276/2, 275, 
274/2, 273/2, 272/2 w miejscowości Parszów 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.1.2018 
 

8 Dokument wytworzył Zakład Kamieniarski „KAMEX” s.c. 
ul. Słoneczna 3/5 
26-130 Suchedniów 
 

9 Data dokumentu 25.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

…/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
14.05.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 32/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu program 
 

3 Temat dokumentu ochrona środowiska 
 

4 Nazwa dokumentu Program ochrony środowiska dla Gminy Wąchock na 
lata 2017 -2020 z perspektywą do 2022 r. 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Dokument strategiczny. Realizacja zapisów wyżej 
wymienionego dokumentu spowoduje poprawę stanu 
środowiska na terenie gminy. Ponadto wpłynie ona na 
ograniczenie zużywania zasobów środowiskowych, 
przy jednoczesnym zachowaniu warunków do 
harmonijnego wzrostu gospodarczego pozwalającego na 
pokrycie potrzeb gminy i jej mieszkańców.  

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.602.1.2017 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 
 

9 Data dokumentu 27.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XLI/254/208 
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Wąchock na lata 2017 -2020 z perspektywą do 
2022 r.: 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.04.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

gmina.wachock.sisco.info 

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

…/ 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
14.05.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 33/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 2 szt. gat. jodła, z 
terenu dz. ewid. Nr 1042/1, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.30.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 30.04.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 34/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.: lipa 
drobnolistna, z terenu dz. ewid. Nr 3689, położonej w m. 
Wąchock (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.11.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 02.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

10/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 35/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia, 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko p.n. „Ustawienie mobilnej kontenerowej 
instalacji do produkcji emulsji drogowych na działce nr 
5193/2 w miejscowości Wąchock” 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.6.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 07.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.05.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

43/2017, 13/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 36/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat.brzoza, 
1 szt. gat. klon, z terenu dz. ewid. Nr 680/1, położonej w 
m. Wielka Wieś 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.31.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 08.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 37/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 1 szt. gat. tuja, z 
terenu dz. ewid. Nr 487, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.32.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 09.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 38/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 6 szt. gat. olsza, 4 
szt. gat. wierzba, z terenu dz. ewid. Nr 769, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.35.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 16.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

21.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 39/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 4 szt. gat. brzoza, 
4 szt. gat. sosna, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
1033, 1032, 1079/2, położone w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.36.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 18.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

21.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 40/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 2 szt. gat. sosna, z 
terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 1071/1, położonej 
w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.37.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 17.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 41/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 3 szt. gat. sosna, z 
terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 435/1, położonej w 
m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.38.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 22.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 42/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat.: lipa 
drobnolistna, z terenu dz. ewid. Nr 3685/2, położonej w 
m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.15.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 24.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził z up. Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sekretarz 
Gminy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

16/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 43/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. 
drzew gat. jesion wyniosły, z terenu dz. ewid. Nr 
733/25, 733/27 położoych w m. Wielka Wieś, dz.ewid. 
nr 3689  położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 
42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.39.2018 
 

8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach ul. 
Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 21.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

56/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.05.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 44/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa instalacji do 
produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działce 
ewid. nr 5193/2 w m. Wąchock gm. Wąchock” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.2.2018 
 

8 Dokument wytworzył Budromost Starachowice Sp. z o.o. 
ul. Św. Rocha 31 
27-215 Wąchock 
 

9 Data dokumentu 25.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

52/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
06.06.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 45/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 86 szt. 
drzewa gat. sosna, 21 szt. gat. brzoza, 12 szt. gat. 
modrzew, 3 szt. gat. dąb, 1 szt. gat. jodła, z terenu dz. 
ewid. Nr 94/2., położonej w m. Rataje 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.40.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 28.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

49/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

06.06.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 46/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 6 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
124, 125, 127/2, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.41.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 29.05.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

06.06.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 47/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  2 szt. gat. świerk 
kłujący, 13 szt. gat. brzoza brodawkowata, 2 szt. gat. 
sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
393/2, 289, położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.42.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 05.06.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.06.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 48/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. 
drzewa gat. sosna zwyczajna z terenu dz. ewid. Nr 94/1, 
położonej w m. Rataje 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.43.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 13.056.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

54/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.06.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 49/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 86 szt. drzewa gat. sosna, 21 
szt. gat. brzoza, 12 szt. gat. modrzew, 3 szt. gat. dąb, 1 
szt. gat. jodła, z terenu dz. ewid. Nr 94/2., położonej w 
m. Rataje  

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.40.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 20.06.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  
 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.06.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

45/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.06.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 50/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion 
wyniosły, z terenu dz. ewid. Nr 733/27, położonej w m. 
Wielka Wieś (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.28.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 22.06.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził z up. Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Kierownik 
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

29/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.06.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 51/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  6 szt. gat. świerk 
kłujący, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 29/2, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.44.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 28.06.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 52/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu postanowienie 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Postanowienie dot. braku obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
p.n. „Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych 
zlokalizowanej na działce ewid. nr 5193/2 w m. 
Wąchock gm. Wąchock” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.2.2018 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 03.07.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

44/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
31.07.018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 53/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. gat. świerk 
kłujący, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 1430/1, 
położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.45.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 05.07.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 54/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzewa gat. sosna 
pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 94/1, położonej w m. 
Rataje  

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.43.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 10.07.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  
 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

48/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 55/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. gat. dąb, z 
terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 108/2, położonej w 
m. Węglów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.46.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 23.07.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 56/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gat. jesion 
wyniosły, z terenu dz. ewid. Nr 733/25, 733/27 
położoych w m. Wielka Wieś, dz.ewid. nr 3689  
położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.39.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 31.07.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

43/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 57/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. 
wierzba,1 szt. rodz.  olsza, 1 szt. rodz. brzoza, 1 szt. rodz. 
dąb, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 1835, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.47.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 01.08.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

30.08.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 58/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowie parkingu z 25 
stanowiskami postojowymi dla samochodów 
ciężarowych, budynkiem administracyjno-socjalnym, 
układem zbierania i podczyszczania ścieków z parkingu, 
zbiornikiem na podczyszczone ścieki oraz potrzebną 
infrastrukturą techniczną w Wąchocku na dz. nr 2750/1”  

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.4.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 
 

9 Data dokumentu 02.08.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

84/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
30.08.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 59/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 8 szt. gat.  olsza 
czarna, 2 szt. gat. wierzba biała, 1 szt. gat.. brzoza 
brodawkowata, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
885, 886, 887, położonej w m. Wielka Wieś 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.49.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 13.08.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

30.08.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 60/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 
p.n. „Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych 
zlokalizowanej na działce ewid. nr 5193/2 w m. 
Wąchock gm. Wąchock” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.2.2018 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 14.08.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.08.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

44/2018, 52/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
30.08.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 61/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  7 szt. rodz. 
sosna, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 1903, 1738, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.50.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 28.08.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

30.08.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 62/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  4 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
731/1, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.51.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 03.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.09.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 63/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  2 szt. gat. świerk 
kłujący, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 2310, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.52.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 06.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.09.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 64/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu postanowienie 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Postanowienie dot. braku obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
polegającego na wydobyciu kopalin metodą 
odkrywkową bez użycia środków strzałowych, na 
działkach nr 278/2, 277/2, 276/2, 275, 274/2, 273/2, 
272/2 w miejscowości Parszów 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.1.2018 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 06.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

31/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
28.09.018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 65/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  10 szt. rodz. 
brzoza, 9 szt. rodz. klon, 30 szt. rodz sosna, z terenu 
nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 1065, 5153, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.53.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 10.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.09.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 66/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, z 
pasa drogi powiatowej w Marcinkowie i Wąchocku 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.55.2018 
 

8 Dokument wytworzył Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach  
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 12.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

79/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.09.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 67/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. 
wierzba, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 190/3, 
położonej w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.56.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 18.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.09.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 68/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  4 szt. rodz. olsza, 
1 szt. rodz. czeremcha, z terenu nieruchomości tj. dz. 
ewid. Nr 265/2, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.57.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 19.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

28.09.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 69/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. 
świerk, 1 szt. rodz. jodła, z terenu nieruchomości tj. dz. 
ewid. Nr 699, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.58.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 03.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 70/2018  
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 36 szt. 
drzew gat. jesion wyniosły, z terenu dz. ewid. Nr 
733/25, 733/27 położoych w m. Wielka Wieś, dz.ewid. 
nr 3689  położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 
42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.59.2018 
 

8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach Rejon w Starachowicach ul. 
Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 04.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

84/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 71/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. 
świerk, 1 szt. rodz. jesion, z terenu nieruchomości tj. dz. 
ewid. Nr 243/2, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.60.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 05.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 72/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. dąb, z 
terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 5049, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.61.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 17.09.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 73/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  17 szt. rodz. 
świerk, 6 szt. rodz. sosna, z terenu nieruchomości tj. dz. 
ewid. Nr 186, położonej w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.62.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 09.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 74/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. klon, 
1 szt. rodz. lipa, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
499, położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.63.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 11.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 75/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 
polegającego na wydobyciu kopalin metodą 
odkrywkową bez użycia środków strzałowych, na 
działkach nr 278/2, 277/2, 276/2, 275, 274/2, 273/2, 
272/2 w miejscowości Parszów 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.1.2018 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 12.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.10.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

31/2018, 64/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
31.10.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 76/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  35 szt. rodz. 
olsza, 3 szt. rodz. brzoza, z terenu nieruchomości tj. dz. 
ewid. Nr 2135, 2136, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.64.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 24.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 77/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. 
świerk, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 129/2, 
położonej w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.65.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 24.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 78/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. rodz. 
topola, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 4659, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.66.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 24.10.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.10.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 79/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 76 szt. drzew gat. olsza czarna, 
wierzba iwa, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb 
szypułkowy, topola kanadyjska, świerk pospolity, jarząb 
pospolity, brzoza brodawkowata, sosna pospolita,  
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0573 
T Majków – Marcinków - Wąchock, w m. Wąchock, ul. 
Św. Rocha – dz. ewd. nr 1451/3 oraz w m. Marcinków – 
dz. ewd. nr 449/31, 449/20, 449/10, 449/26, 449/17, 
449/8, 448/13, 448/12, 448/7. 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.55.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 05.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.11.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

66/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.11.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 80/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. gat. świerk 
kłujący, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 62/1, 
położonej w m. Węglów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.67.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 08.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.11.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 81/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  2 szt. gat. świerk 
kłujący, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 4079/15, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.68.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 08.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

14.11.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 82/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  4 szt. gat. 
kasztanowiec zwyczajny, z terenu nieruchomości tj. dz. 
ewid. Nr 1312/1, położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.69.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 14.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.11.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 83/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  2 szt. gat. brzoza 
brodawkowata, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 
46, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.70.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 19.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.11.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 84/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 
p.n. „Budowa parkingu z 25 stanowiskami postojowymi 
dla samochodów ciężarowych, budynkiem 
administracyjno-socjalnym, układem zbierania 
i podczyszczania ścieków z parkingu, zbiornikiem na 
podczyszczone ścieki oraz potrzebną infrastrukturą 
techniczną w Wąchocku na dz. nr 2750/1” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.4.2018 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 22.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

58/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
26.11.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 85/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na usunięcie 36 szt. drzew gat. jesion 
wyniosły, z terenu dz. ewid. Nr 658/4 położonej w m. 
Parszów, 733/25 i 733/27 położonych w m. Wielka Wieś, 
3689 położonej w m. Wąchock (pas drogi krajowej nr 42) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.59.2018 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 29.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził z up. Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Kierownik 
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.11.2018 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

70/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

29.11.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 86/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 
 

3 Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. 
„Instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji 
wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na 
obiekcie budowlanym stacji bazowej telefonii cyfrowej 
sieci PLUS BT-12496 Parszów, zlokalizowanej na działce 
ewid. Nr 1035/1, gm. Wąchock” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.6.2018 
 

8 Dokument wytworzył Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. 
ul. Konstruktorska 4 
02-673 Warszawa 
 

9 Data dokumentu 02.11.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

……/2018 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
31.12.2018 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 87/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  14 szt. drzew gat. 
wierzba iwa, 2 szt. gat. sosna pospolita, z terenu 
nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 411, położonej w m. 
Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.73.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 04.12.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.12.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 88/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. drzewa gat. 
dąb bezszypułkowy, z terenu nieruchomości tj. dz. ewid. 
Nr 370/4, położonej w m. Wielka Wieś 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.76.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 11.12.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.12.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 89/2018 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew –  1 szt. drzewa gat. 
klon zwyczajny, 1 szt. gat. sosna pospolita, 5 szt. gat. 
topola osika, 2 szt. gat. brzoza brodawkowata, z terenu 
nieruchomości tj. dz. ewid. Nr 92/2, położonej w m. 
Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.77.2018 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 17.12.2018 r. 

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku  
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 
41 2736130, sekretariat@wachock.pl  
Referat BGK - pokój nr 2 
 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.12.2018 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 


