PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O
ŚRODOWISKU
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
1/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-01/08
Data złożenia
14.01.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
1/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
2/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-02/08
Data złożenia
18.01.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
2/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
3/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
dąb 1 szt., jesion 1 szt., wierzba 1 szt., olcha 8 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-03/08
Data złożenia
21.01.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
3/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
4/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-04/08
Data złożenia
22.01.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
4/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
5/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 2 szt., jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-05/08
Data złożenia
22.01.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
5/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
6/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-06/08
Data złożenia
01.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z rejestru gruntów
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
6/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
7/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 3 szt., lipa 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-07/08
Data złożenia
01.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z rejestru gruntów
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
7/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
8/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 2 szt., lipa 21 szt., jarząb pospolity 6 szt.,
klon jawor 3 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-08/08
Data złożenia
04.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
8/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
9/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
olcha 16 szt., lipa 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-09/08
Data złożenia
06.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
9/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
10/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 4 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-10/08
Data złożenia
13.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
10/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
11/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
sosna 3 szt., topola 1 szt., modrzew 3 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-11/08
Data złożenia
29.01.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
11/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
12/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
sosna 14 szt., modrzew 8 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-12/08
Data złożenia
15.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
12/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
13/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 4 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-13/08
Data złożenia
15.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
13/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
14/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wierzba 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-14/08
Data złożenia
22.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
14/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
15/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
olcha 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-15/08
Data złożenia
25.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
15/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
16/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wiąz 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-16/08
Data złożenia
26.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
16/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
17/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-17/08
Data złożenia
26.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
17/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
18/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-18/08
Data złożenia
28.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
18/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
19/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-19/08
Data złożenia
28.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
19/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
20/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-20/08
Data złożenia
03.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Zdjęcie
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
20/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
21/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-21/08
Data złożenia
29.02.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
21/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
22/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
brzoza 2 szt., jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-22/08
Data złożenia
05.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
22/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
23/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
sosna 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-23/08
Data złożenia
07.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
23/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
24/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 1 szt., topola 2 szt., lipa 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-24/08
Data złożenia
10.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
24/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
25/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
olcha 1 szt., dąb 1 szt., modrzew 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-25/08
Data złożenia
10.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
25/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
26/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
sosna 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-26/08
Data złożenia
21.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
26/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
27/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
akacja 2 szt., topola 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-27/08
Data złożenia
21.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
27/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
28/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
klon 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-28/08
Data złożenia
27.03.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
28/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
29/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-29/08
Data złożenia
03.04.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
29/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
30/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
świerk 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-30/08
Data złożenia
04.04.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
30/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
31/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jodła 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-31/08
Data złożenia
04.04.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
31/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
32/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 6 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-32/08
Data złożenia
04.04.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
32/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
33/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-33/08
Data złożenia
14.04.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
33/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
34/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-34/08
Data złożenia
06.06.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Zdjęcia
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
34/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
35/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
świerk 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-35/08
Data złożenia
10.06.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
35/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
36/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
dąb szypułkowy 1szt., jesion wyniosły 51 szt.,
kalina koralowa 4 szt., kasztanowiec 3 szt., klon
jawor 6 szt., klon polny 4 szt., lipa drobnolistna
40szt., olsza czarna 20 szt., olsza szara 30 szt.,
trzmielina 6 szt., wierzba biała 133 szt., trzmielina
28 szt., oraz czeremcha 35 m2, czarny bez 630 m2,
leszczyna 85 m2, lipa drobnolistna 15 m2,
trzmielina 10 m2.
Znak sprawy
ROŚ-7635-36/08
Data złożenia
26.06.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
36/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
37/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
świerk 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-37/08
Data złożenia
16.07.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
37/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
38/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wierzba 4 szt., jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-38/08
Data złożenia
24.07.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
38/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
39/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wiąz 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-39/08
Data złożenia
24.07.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
39/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
40/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
żywotnik 35 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-40/08
Data złożenia
11.08.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Brak
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
40/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
41/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 2 szt., olsza 1 szt., dąb 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-41/08
Data złożenia
11.08.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
41/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
42/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-42/08
Data złożenia
13.08.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
42/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
43/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
klon 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-43/08
Data złożenia
26.08.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z ksiąg wieczystych
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
43/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
44/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wierzba 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-44/08
Data złożenia
01.09.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z ksiąg wieczystych, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
44/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
45/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jodła 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-46/08
Data złożenia
03.09.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z rejestru gruntów, mapa, wypis z ksiąg
wniosku
wieczystych
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
45/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
46/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
świerk 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-47/08
Data złożenia
10.09.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa, wypis z ksiąg wieczystych
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
46/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
47/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
świerk 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-48/08
Data złożenia
18.09.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa, akt własności ziemi
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
47/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
48/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
klon 2 szt., olsza 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-49/08
Data złożenia
30.09.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
48/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
49/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-50/08
Data złożenia
03.10.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Zdjęcie
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
49/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
50/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wiąz 8 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-51/08
Data złożenia
05.10.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
50/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
51/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
świerk 3 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-52/08
Data złożenia
09.10.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
51/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
52/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
grochodrzew 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-53/08
Data złożenia
14.10.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Zdjęcia
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
52/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
53/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
brzoza 3 szt., modrzew 2 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-54/08
Data złożenia
03.11.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z ksiąg wieczystych, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
53/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
54/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
olsza 4 szt., jarząb 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-55/08
Data złożenia
31.10.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
54/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
55/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 6 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-56/08
Data złożenia
12.11.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z ksiąg wieczystych, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
55/2009
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
56/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 3 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-57/08
Data złożenia
12.11.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z ksiąg wieczystych, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
56/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
57/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa drobnolistna 3 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-58/08
Data złożenia
13.11.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Wypis z ksiąg wieczystych, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
57/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
58/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-59/08
Data złożenia
21.11.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Zdjęcie
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
58/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
59/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wierzba 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-60/08
Data złożenia
21.11.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Zdjęcie
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
59/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
60/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-61/08
Data złożenia
01.12.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
60/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
61/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
lipa 2 szt., świerk 1 szt., żywotnik 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-62/08
Data złożenia
02.12.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
61/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
62/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
topola 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-63/08
Data złożenia
04.12.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
62/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
63/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
modrzew 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-64/08
Data złożenia
01.12.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Akt notarialny
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
63/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
64/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
jesion 1 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-65/08
Data złożenia
12.12.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Odpis z księgi wieczystej, mapa
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
64/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
Numer wpisu
65/2008
Zakres przedmiotu wniosku
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku
wierzba 3 szt.
Znak sprawy
ROŚ-7635-66/08
Data złożenia
29.12.2008 r.
Dane wniosków (imię i nazwisko lub
Dane osobowe w aktach sprawy
nazwa jednostki organizacyjnej,
siedziba, adres, REGON)
Wyszczególnienie załączników do
Odpis z księgi wieczystej
wniosku
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy Dębowiec
Miejsce przechowywania (nazwa
Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
instytucji, nazwa komórki
Referat Ochrony Środowiska
organizacyjnej, nr pokoju, numer
parter, pok. nr 2
telefonu kontaktowego)
tel. (33) 8533881 wew. 27
Informacja o sposobie zakończenia
65/2008
postępowania (numer wpisu w wykazie
decyzji lub postanowień )
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Ustawa o ochronie danych osobowych
informacji
Numer innych kart w wykazie
Brak
dotyczących wnioskodawcy
Uwagi
Brak

