
l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 1/2017 
 

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 26 szt. 
drzew (rodz. lipa – 6 szt., rodz. olsza – 10 szt., gat. 
robinia akacjowa – 3 szt., rodz. jesion – 4 szt., rodz. dąb – 
3 szt.), z terenu dz. ewid. Nr 3685, 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.6131.1.2017 
 

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

9 Data dokumentu 02.02.2017 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 

4/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

07.02.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 
 
 
 
 
 
 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 2/2017 
 

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. „Rozbudowa i 
modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej  na 
terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę 
dostrzegalni przeciwpożarowej przeznaczonej do 
wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonej 
w sprzęt do wykrywania pożarów działający z 
wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej” 
na terenie działki ewid. nr 168/1203 w m. Wąchock” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.3.2017 
 

8 Dokument wytworzył Nadleśnictwo Starachowice  
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d 
27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 09.02.2017 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 

5/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
16.02.2017 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 3/2017 
 

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 99 szt. 
drzew (rodz. modrzew, sosna, klon, topola, dąb, robinia 
akacjowa, brzoza, lipa), z terenu dz. ewid. Nr 5044, 
położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.3.2017 
 

8 Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Starachowicach 
ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 
27-200 Starachowice 
 

9 Data dokumentu 23.02.2017 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 

6/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

07.03.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 
 
 
 
 
 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 4/2017 
 

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 26 szt. drzew (rodz. lipa – 6 
szt., rodz. olsza – 10 szt., gat. robinia akacjowa – 3 szt., 
rodz. jesion – 4 szt., rodz. dąb – 3 szt.), z terenu dz. ewid. 
Nr 3685, 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.6131.2.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 02.03.2017 r. 

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

11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.03.2017 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 

1/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

07.03.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 5/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i modernizacja 
systemu ochrony przeciwpożarowej  na terenie 
Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę 
dostrzegalni przeciwpożarowej przeznaczonej do 
wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonej 
w sprzęt do wykrywania pożarów działający z 
wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej” 
na terenie działki ewid. nr 168/1203 w m. Wąchock” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.3.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 06.03.2017 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.03.2017 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 

2/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

07.03.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 6/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie 99 szt. drzew (rodz. modrzew, 
sosna, klon, topola, dąb, robinia akacjowa, brzoza, lipa), 
z terenu dz. ewid. Nr 5044, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.3.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 16.03.2017 r. 

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

11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2017 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 

3/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

16.03.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 7/2017 
 

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 31 szt. 
drzew gat. olsza szara, 9 szt. drzew gat. wierzba biała, z 
terenu dz. ewid. Nr 278, położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.5.2017 
 

8 Dokument wytworzył Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Zarząd Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim  
ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

9 Data dokumentu 05.06.2017 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 

/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 8/2017 
 

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 gat. wiąz pospolity z terenu dz. ewid. Nr 3685, 
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.6131.6.2017 
 

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

9 Data dokumentu 08.06.2017 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 

17/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 9/2017 
 

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. drzew gat. 
brzoza brodawkowata, 10 szt. drzew gat. sosna 
pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 171, 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.6131.9.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 26.06.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 10/2017 
 

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. drzew gat. 
świerk kłujący, z terenu dz. ewid. Nr 398, położonej w 
m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.14.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 05.07.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

19.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 11/2017 
 

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. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” w 
m. Wąchock i m. Marcinków 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.5.2017 
 

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

9 Data dokumentu 12.07.2017 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 

20/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

 
19.07.2017 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 12/2017 
 

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 31 szt. drzew gat. olsza szara, 9 szt. 
drzew gat. wierzba biała, z terenu dz. ewid. Nr 278, 
położonej w m. Marcinków  
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6131.5.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 14.07.2017 r. 

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

11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.07.2017 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 

7/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

19.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 13/2017 
 

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 kłujący, z terenu dz. ewid. Nr 1699/1, położonej 
w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.15.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 19.07.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 14/2017 
 

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 kłujący, z terenu dz. ewid. Nr 793/2, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.16.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 19.07.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.07.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 15/2017 
 

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 kłujący, z terenu dz. ewid. Nr 484, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.17.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 31.07.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

02.08.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 16/2017 
 

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. drzew gat. 
brzoza, 4szt. gat. klon, 12 szt. gat. sosna, z terenu dz. 
ewid. Nr 251, położonej w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.18.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 02.08.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

02.08.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 17/2017 
 

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. wiąz 
pospolity, 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.6131.6.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 02.08.2017 r. 

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

11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.08.2017 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 

8/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

02.08.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 18/2017 
 

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. 
sosna, 1 szt. gat. dąb, z terenu dz. ewid. Nr 1066, 
położonej w m. Rataje 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.19.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 17.08.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.08.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 19/2017 
 

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. drzew gat. 
świerk, z terenu dz. ewid. Nr 2291, położonej w m. 
Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.20.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 21.08.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

31.08.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 20/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi 
 

4 Nazwa dokumentu Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
0573T Majków-Marcinków-Wąchock” w m. Wąchock i 
m. Marcinków 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6220.5.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 31.08.2017 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  

11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2017 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 

11/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

13.09.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 21/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu decyzja 
 

3 Temat dokumentu ochrona wód 
 

4 Nazwa dokumentu Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wąchock  

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.6233.3.2017 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 22.09.2017 r. 

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

11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.09.2017 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 tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

… 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

26.09.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 22/2017 
 

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. drzew gat. 
świerk, z terenu dz. ewid. Nr 42/2, położonej w m. 
Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.22.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 25.09.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

02.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 23/2017 
 

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. drzew gat. 
modrzew, z terenu dz. ewid. Nr 6, położonej w m. 
Marcinków; 
3 szt. drzew gat. sosna, 4 szt. drzew gat. brzoza, z terenu 
dz. ewid. Nr 4, położonej w m. Marcinków 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.23.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 27.09.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

02.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 24/2017 
 

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. 
drzew gat. wiąz pospolity, 1 szt. drzewa gat. klon 
zwyczajny, z terenu dz. ewid. Nr 3685, 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.6131.24.2017 
 

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

9 Data dokumentu 27.09.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

02.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 25/2017 
 

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. drzew gat. 
jodła pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 3828, położonej w 
m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.25.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 03.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 26/2017 
 

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. 
olsza, 1 szt. gat. brzoza, z terenu dz. ewid. Nr 265, 
położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.26.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 03.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 27/2017 
 

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. 
sosna pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 1973/1, położonej 
w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.27.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 04.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 28/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu projekt programu rewitalizacji 
 

3 Temat dokumentu inne 
 

4 Nazwa dokumentu projekt „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Wąchock na lata 2017-2023” 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym 
cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów 
kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Wąchock na 
płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-
przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. 
Kompleksowość działań rewitalizacyjnych ma na celu 
zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów 
wymagających odnowienia. 

 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.062.1.2017 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 01.09.2017 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 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

nie  

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

29/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 29/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
projektu programu rewitalizacji 
 

3 Temat dokumentu inne 
 

4 Nazwa dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z 
dnia 03.10.2017 r. 
 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Wąchock na lata 2017-2023” 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 

7 Znak sprawy BGK.062.1.2017 
 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

9 Data dokumentu 03.10.2017 r. 

10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.10.2017 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 

gmina.wachock.sisco.info obwieszczenia 

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak 

15 Numery kart innych dokumentów w 
sprawie 

28/2017 
 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

05.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 30/2017 
 

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. 
sosna pospolita, z terenu dz. ewid. Nr 2146/1, położonej 
w m. Wąchock 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.28.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 05.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

06.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 31/2017 
 

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 5 szt. 
drzew gat. wierzba biała, z terenu dz. ewid. Nr 548/3, 
położonej w m. Parszów (pas drogi powiatowej) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.29.2017 
 

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

9 Data dokumentu 13.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

24.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 32/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących wywroty 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących wywroty - 1 
szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, 4 szt. gat. dąb 
bezszypułkowy, z terenu dz. ewid. Nr 223/2, położonej 
w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.30.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 18.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

24.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 33/2017 
 

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. drzewa gat. 
brzoza brodawkowata, 1 szt. gat sosna zwyczajna, 8 szt. 
gat. olsza, 3 szt. gat. grab, z terenu dz. ewid. Nr 1/3, 
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.6131.31.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 18.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

24.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 34/2017 
 

2 Rodzaj dokumentu zgłoszenie 
 

3 Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin 
 

4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących złomy 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących złomy - 1 szt. 
gat. dąb bezszypułkowy, z terenu dz. ewid. Nr 1415, 
położonej w m. Parszów 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.32.2017 
 

8 Dokument wytworzył Dane osobowe chronione 
 

9 Data dokumentu 19.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

24.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 35/2017 
 

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 5 szt. 
drzew gat. wierzba biała, z terenu dz. ewid. Nr 1805/4, 
położonej w m. Parszów (pas drogi powiatowej) 
 

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

województwo świętokrzyskie 
powiat starachowicki  
gmina Wąchock 
 

7 Znak sprawy BGK.6131.33.2017 
 

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

9 Data dokumentu 19.10.2017 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 

…/2017 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych 
o dokumencie 

24.10.2017 r. 
 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

 

18 Uwagi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


