
l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 44/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 103 szt. drzew gat. olsza z
terenu dz. ewid. Nr 2156, po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.19.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 10.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

17/A/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

10.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 45/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 2 szt.
drzew gat. wierzba z terenu dz. ewid. Nr 3836, po onej
w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.30.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 10.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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

10.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 46/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. wierk z
terenu dz. ewid. Nr 459/3, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.28.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 13.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

25/A/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

13.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 47/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 8 szt.
drzew gat. topola z terenu dz. ewid. Nr 721/4, po onej
w m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.31.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 13.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 13.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 48/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 4 szt.
drzew gat. brzoza z terenu dz. ewid. Nr 835, po onej w
m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.32.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 14.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 14.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 49/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 30 szt.
drzew gat. brzoza, 20 szt. drzew gat. sosna, 1 szt. drzewa
gat. d b z terenu dz. ewid. Nr 170, 171, po onych w m.
Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.33.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 14.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 14.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 50/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 4 szt. drzewa gat. brzoza, 2 szt.
gat. osika, 3 szt. gat. olsza, 1 szt. drzewa gat. sosna z
terenu dz. ewid. Nr 1345, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.23.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 16.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

20/A/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 51/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 2 szt. drzew gat. wierzba, z
terenu dz. ewid. Nr 3836, po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.30.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 16.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

45/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 52/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 37 szt. drzew gat. brzoza, 3 szt.
drzew gat. topola z terenu dz. ewid. Nr 420/1, po onej
w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.17.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 17.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

15/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

17.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 53/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 2 szt. drzew gat. topola, 1 szt.
drzewa gat. sosna, 5 szt. drzew gat. wierzba, 1 szt.
drzewa gat. brzoza z terenu dz. ewid. Nr 590/3,
po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.22.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 17.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

19/A/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

17.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 55/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 8 szt. drzew gat. topola, z
terenu dz. ewid. Nr 721/4, po onej w m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.31.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 20.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

47/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

20.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 56/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 30 szt.
drzew gat. topola, 20 szt. drzew gat. sosna, z terenu dz.
ewid. Nr 164, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.34.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 22.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 22.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 57/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 4 szt. drzew gat. brzoza, z
terenu dz. ewid. Nr 835, po onej w m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.32.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 24.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

48/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

24.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 58/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 30 szt. drzew gat. brzoza, 20
szt. drzew gat. sosna, 1 szt. drzew gat. d b z terenu dz.
ewid. Nr 170, 171, po onej w m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.33.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 24.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

49/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

24.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 59/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 3 szt.
drzew gat. wierk, z terenu dz. ewid. Nr 1423/1,
po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.35.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 27.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 27.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 60/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 80 szt.
drzew gat. brzoza, z terenu dz. ewid. Nr 1503/1,
po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.36.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 27.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 27.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 61/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 5 szt.
drzew gat. olsza, z terenu dz. ewid. Nr 1836/2,
po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.37.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 28.04.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 28.04.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 62/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona powietrza

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsi wzi cia p.n. alternatywny sposób
ogrzewania kruszyw na terenie Wytwórni mas
bitumicznych w W chocku przy ul. w. Rocha 31,
poprzez monta  zbiornika magazynuj cego py  w gla
brunatnego wraz z instalacj  jego spalania, w procesie
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6220.1.2015

8 Dokument wytworzy Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
27-215 W chock, ul. w. Rocha 31

9 Data dokumentu 07.05.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie 07.05.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 63/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 3 szt. drzew gat. wierk,  z
terenu dz. ewid. Nr 1423/1, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.35.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 08.05.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

59/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

08.05.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 64/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 1 szt.
drzewa gat. topola, 7 szt. drzew gat. olsza, z terenu dz.
ewid. Nr 14/2, po onej w m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.39.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 11.05.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 11.05.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 65/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 5 szt. drzew gat. olsza,  z terenu
dz. ewid. Nr 1836/2, po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.37.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 26.05.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.05.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

61/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

26.05.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 66/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 1 szt.
drzewa gat. d b, 2 szt. drzew gat. brzoza, 9 szt. drzew
gat. sosna, 3 szt. drzew gat. olsza, z terenu dz. ewid. Nr
242/3, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.40.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 28.05.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 28.05.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 67/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 30 szt. drzew gat. topola,  z
terenu dz. ewid. Nr 164, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.34.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 02.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

56/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

02.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 68/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 80 szt. drzew gat. brzoza,  z
terenu dz. ewid. Nr 1503/1, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.36.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 02.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

60/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

02.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 69/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 1 szt.
drzewa gat. wi z, z terenu dz. ewid. Nr 576, po onej w
m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.41.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 01.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 01.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 70/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. topola, 7 szt.
drzew gat. olsza,  z terenu dz. ewid. Nr 14/2, po onej
w m. Wielka Wie

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.39.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 09.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

64/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

09.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 71/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 7 szt.
drzew gat. wierk, z terenu dz. ewid. Nr 186, po onej
w m. Rataje

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.42.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 11.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 11.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 72/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsi wzi cia polegaj cego na odzysku -
recyklingu metali nie elaznych (miedzi i aluminium) w
procesie R4 - tj. przetopu odpadów metali nie elaznych
(odpadów innych ni  niebezpieczne) w urz dzeniu
UDUL-11.UMK.

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6220.2.2015

8 Dokument wytworzy Centrum Odzysku i Recyklingu Sp. z o.o.
27-215 W chock, ul. Elaboracja 1

9 Data dokumentu 12.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie 12.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 73/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 5 szt.
drzew gat. brzoza, z terenu dz. ewid. Nr 215/4,
po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.43.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 16.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 16.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 74/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 1 szt.
drzew gat. lipa, z terenu dz. ewid. Nr 2549, po onej w
m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.44.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 18.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 18.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 75/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 9 szt.
drzew gat. sosna, 1 szt. drzewa gat. jesion, z terenu dz.
ewid. Nr 648/2, po onej w m. Marcinków

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.45.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 22.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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 22.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 76/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 14 szt.
drzew gat. olsza, 3 szt. drzew gat. brzoza, z terenu dz.
ewid. Nr 790, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.46.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 24.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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

24.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 77/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. d b, 2 szt.
drzew gat. brzoza, 9 szt. drzew gat. sosna, 7 szt. drzew
gat. olsza,  z terenu dz. ewid. Nr 242/3, po onej w m.
Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.40.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 25.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

66/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

25.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 78/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. wi z,  z
terenu dz. ewid. Nr 576, po onej w m. Parszów

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.41.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 25.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

69/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

25.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 79/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 7 szt. drzew gat. wierk,  z
terenu dz. ewid. Nr 186, po onej w m. Rataje

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.44.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 25.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

71/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

25.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 80/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 5 szt. drzew gat. brzoza,  z
terenu dz. ewid. Nr 215/4, po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.43.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 25.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

73/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

25.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 81/2015

2 Rodzaj dokumentu decyzja

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na usuni cie drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Zezwolenie na usuni cie 1 szt. drzewa gat. lipa,  z terenu
dz. ewid. Nr 2549, po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.44.2015

8 Dokument wytworzy Burmistrz Miasta i Gminy W chock

9 Data dokumentu 25.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi z up. Burmistrza Miasta i Gminy W chock Kierownik
Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej

11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2015 r.

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik do dokumentu

nie

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak

15 Numery kart innych dokumentów w
sprawie

74/2015

16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

25.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 82/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 4 szt.
drzew gat. topola, 1 szt. drzewa gat. brzoza, 3 szt. drzew
gat. wierk, z terenu dz. ewid. Nr 2521, po onej w m.

chock
6 Obszar, którego dokument dotyczy,

zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.47.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 26.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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

26.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl


l.p. Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 83/2015

2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona zwierz t oraz ro lin

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie
drzew/krzewów

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni cie 14 szt.
drzew gat. sosna, 1 szt. drzewa gat. brzoza, z terenu dz.
ewid. Nr 338, po onej w m. W chock

6 Obszar, którego dokument dotyczy,
zgodnie z podzia em administracyjnym
kraju

województwo wi tokrzyskie
powiat starachowicki
gmina W chock

7 Znak sprawy BGK.6131.48.2015

8 Dokument wytworzy osoba fizyczna

9 Data dokumentu 26.06.2015 r.

10 Dokument zatwierdzi nie dotyczy

11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urz d Miasta i Gminy w W chocku
27-215 W chock, ul. Wielkowiejska 1
41 2736130, sekretariat@wachock.pl

13 Adres elektroniczny zawieraj cy
odno nik 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

26.06.2015 r.

17 Zastrze enia dotycz ce
nieudost pniania informacji

18 Uwagi

mailto:sekretariat@wachock.pl

