
Spis kart informacyjnych 2015 r. - Formularze B –
decyzje i postanowienia

l.p. Nr kolejny
karty

Nazwa i zakres przedmiotowy decyzji Dane podmiotu, którego dotyczy
dokument

1. 1/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 32 szt. drzew gat. tuja z dz.
ewid. Nr 2455, po onej w m. W chock

Dane osobowe chronione

2. 2/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. d b z dz.
ewid. Nr 1/2, po onej w m. Wielka Wie

Dane osobowe chronione

3. 3/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. d b z dz.
ewid. Nr 1234/1, po onej w m. Wielka Wie

Dane osobowe chronione

4. 4/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 3 szt. drzew gat. klon, 1 szt.
drzewa gat. robinia akacjowa, 3 szt. drzew gat.
brzoza, z dz. ewid. Nr 613, 615, 617/1, po onych w
m. Wielka Wie

Dane osobowe chronione

5. 5/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 10 szt. drzew gat. brzoza, 1
szt. drzewa gat. lipa, 1 szt. drzewa gat. klon, 2 sz.
drzew gat. sosna, 2 szt. drzew gat. topola osika, z dz.
ewid. Nr 2/1, po onej w m. Wielka Wie

Dane osobowe chronione

6. 6/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 6 szt. drzew gat. d b, 1 szt.
drzewa gat. wierk, 3 szt. drzew gat. wierzba, 27 szt.
drzew gat. olsza, z dz. ewid. Nr 479, po onej w m.
Parszów

Dane osobowe chronione

7. 7/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 19 szt. drzew gat. brzoza, 1
szt. drzewa gat. topola, z dz. ewid. Nr 1133,
po onej w m. Wielka Wie

Dane osobowe chronione

8. 8/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 7 szt. drzew gat. olsza, z dz.
ewid. Nr 4210/1, po onej w m. W chock

Dane osobowe chronione

9. 9/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 6 szt. drzew gat. jesion, 2
szt. drzewa gat. brzoza, 2 szt. drzew gat. sosna, 1 szt.
drzewa gat. d b, 1 szt. drzewa gat. topola osika, 2 szt.
drzew gat. robinia akacjowa, z dz. ewid. Nr 454/2,
po onej w m. Marcinków

Dane osobowe chronione

10. 10/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 3 szt. drzew gat. wierzba, 7
szt. drzewa gat. brzoza, 12 szt. drzew gat. topola, z
dz. ewid. Nr 1799, 1800/2, 1800/3, po onych w m.

chock

Dane osobowe chronione

11. 11/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. wierk
uj cy, z dz. ewid. Nr 737, po onej w m. W chock

Dane osobowe chronione

12. 12/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 2 szt. drzew gat. sosna, z dz.
ewid. Nr 5015/4, po onej w m. W chock

Dane osobowe chronione



13. 13/B/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 1 szt.
drzewa gat. lipa, z dz. ewid. Nr 271/1, po onej w
m. Rataje

Zarz d Dróg Powiatowych
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15
NIP 6641830342
REGON 291019637-00010

14. 14/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 14 szt. drzew gat. olsza, 4
szt. drzewa gat. osika, 5 szt. drzew gat. brzoza, z dz.
ewid. Nr 1466, 1465, po onych w m. Parszów

Dane osobowe chronione

15. 15/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 12 szt. drzew gat. wierk, z
dz. ewid. Nr 1973/1, po onej w m. W chock

Dane osobowe chronione

16. 16/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. robinia
akacjowa, z dz. ewid. Nr 2011, po onej w m.

chock

Dane osobowe chronione

17. 17/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 2 szt. drzew gat. olsza, 1 szt.
drzewa gat. kasztanowiec, z dz. ewid. Nr 1562/1,
po onej w m. Parszów

Dane osobowe chronione

18. 18/B/2015 Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. wierk
uj cy, z dz. ewid. Nr 1430/1, po onej w m.

Parszów

Dane osobowe chronione



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 1/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 32 szt. drzew gat. tuja z dz. ewid. Nr
2455, po onej w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.1.2015

4. Data wydania 16.01.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

1/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 2/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. d b z dz. ewid. Nr
1/2, po onej w m. Wielka Wie

3. Znak sprawy BGK.6131.2.2015

4. Data wydania 13.02.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

2/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 3/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. d b z dz. ewid. Nr
1234/1, po onej w m. Wielka Wie

3. Znak sprawy BGK.6131.4.2015

4. Data wydania 17.02.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

3/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 4/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 3 szt. drzew gat. klon, 1 szt. drzewa
gat. robinia akacjowa, 3 szt. drzew gat. brzoza, z dz. ewid. Nr
613, 615, 617/1, po onych w m. Wielka Wie

3. Znak sprawy BGK.6131.5.2015

4. Data wydania 18.02.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

4/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 5/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 10 szt. drzew gat. brzoza, 1 szt.
drzewa gat. lipa, 1 szt. drzewa gat. klon, 2 sz. drzew gat.
sosna, 2 szt. drzew gat. topola osika, z dz. ewid. Nr 2/1,
po onej w m. Wielka Wie

3. Znak sprawy BGK.6131.6.2015

4. Data wydania 18.02.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

5/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 6/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 6 szt. drzew gat. d b, 1 szt. drzewa
gat. wierk, 3 szt. drzew gat. wierzba, 27 szt. drzew gat. olsza,
z dz. ewid. Nr 479, po onej w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK.6131.6.2015

4. Data wydania 18.02.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

6/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 7/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 19 szt. drzew gat. brzoza, 1 szt.
drzewa gat. topola, z dz. ewid. Nr 1133, po onej w m.
Wielka Wie

3. Znak sprawy BGK.6131.9.2015

4. Data wydania 27.02.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

8/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 8/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 7 szt. drzew gat. olsza, z dz. ewid. Nr
4210/1, po onej w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.10.2015

4. Data wydania 02.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

9/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 9/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 6 szt. drzew gat. jesion, 2 szt. drzewa
gat. brzoza, 2 szt. drzew gat. sosna, 1 szt. drzewa gat. d b, 1
szt. drzewa gat. topola osika, 2 szt. drzew gat. robinia
akacjowa, z dz. ewid. Nr 454/2, po onej w m. Marcinków

3. Znak sprawy BGK.6131.11.2015

4. Data wydania 02.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

10/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 10/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 3 szt. drzew gat. wierzba, 7 szt.
drzewa gat. brzoza, 12 szt. drzew gat. topola, z dz. ewid. Nr
1799, 1800/2, 1800/3, po onych w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.14.2015

4. Data wydania 09.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

12/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 11/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. wierk k uj cy, z
dz. ewid. Nr 737, po onej w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.15.2015

4. Data wydania 23.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

13/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 12/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 2 szt. drzew gat. sosna, z dz. ewid. Nr
5015/4, po onej w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.18.2015

4. Data wydania 23.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

16/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 13/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 1 szt. drzewa gat.
lipa, z dz. ewid. Nr 271/1, po onej w m. Rataje

3. Znak sprawy BGK.6131.8.2015

4. Data wydania 23.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Zarz d Dróg Powiatowych
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15
NIP 6641830342
REGON 291019637-00010

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

7/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 14/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 14 szt. drzew gat. olsza, 4 szt. drzewa
gat. osika, 5 szt. drzew gat. brzoza, z dz. ewid. Nr 1466, 1465,
po onych w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK.6131.13.2015

4. Data wydania 27.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

11/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 15/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 12 szt. drzew gat. wierk, z dz. ewid.
Nr 1973/1, po onej w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.24.2015

4. Data wydania 27.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

21/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 16/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. robinia akacjowa, z
dz. ewid. Nr 2011, po onej w m. W chock

3. Znak sprawy BGK.6131.25.2015

4. Data wydania 27.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

22/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 17/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 2 szt. drzew gat. olsza, 1 szt. drzewa
gat. kasztanowiec, z dz. ewid. Nr 1562/1, po onej w m.
Parszów

3. Znak sprawy BGK.6131.16.2015

4. Data wydania 30.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

14/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak



Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowie

l.p. Decyzja  / postanowienie*
o zezwoleniu na usuni cie drzew

1. Numer wpisu 18/B/2015

2. Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. wierk k uj cy, z
dz. ewid. Nr 1430/1, po onej w m. Parszów

3. Znak sprawy BGK.6131.21.2015

4. Data wydania 30.03.2015 r.

5. Nazwa organu, który wyda  decyzj /
postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie * dotyczy

Dane osobowe chronione

7. Numer wpisu wniosku dotycz cego
decyzji/postanowienia*

18/A/2015

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

Urz d Miasta i Gminy w W chocku Referat
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji
Inwestycji
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2,
0412736132

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

ostateczna

10. Zastrze enia dotycz ce udost pniania
informacji

brak

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

brak

12. Uwagi brak


