
 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 1/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/105/09 

4 Data złoŜenia  05-11-08 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Alojzy Wojtyczka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja nr 1/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi 
Zmiana decyzji w zakresie zamierzonego terminu 
usunięcia drzew – decyzja nr 65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

    

     

     

     

     

     

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 2/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/104/09 

4 Data złoŜenia 27 -10-08 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa 
jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Schaum- Chemie sp. z o.o. ul. Podleska 72, 
Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, zgoda Starosty Mikołowskiego, 
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym 
Regon   

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku 
(numer wpisu w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 2/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  



     

     

     

     

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 3/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635103/09 

4 Data złoŜenia 22 -08-08 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Hydrobudowa Polska S.A, ul. świrki i Wigury 58, 
Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, zgoda Starosty Mikołowskiego, Krajowy 
Rejestr Sądowy  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 3/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 



 

 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 4/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635152/09 

4 Data złoŜenia 9.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Danuta Krosny 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 4/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 

 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 5/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/140/09 

4 Data złoŜenia 09.07.2009 r. 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Arkadiusz Piątek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja nr 5/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 



 

 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 6/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/143/09 

4 Data złoŜenia 09.07.2009 r. 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PRZEŁOM”, 
ul. ks. Górka 144, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja nr 6/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 7/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/145/09 

4 Data złoŜenia 14.07.2008 r. 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Paweł Gruszczyk  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 7/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 8/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/153/09 

4 Data złoŜenia 14.07.2008 r. 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

GraŜyna i Zbigniew Wróbel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 8/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 

 



 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 9/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew               
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635103/09 

4 Data złoŜenia 14.07.2008 r. 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Marian Kurzyca 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 9/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 



 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 10/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/159/09 

4 Data złoŜenia 16-12-08 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Eugenia Krasnowska  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, postanowienie z sądu  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 10/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 



 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 11/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na wycięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/154/09 

4 Data złoŜenia 13-11-08 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Bogusława Rzepka  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, zawiadomienie Państwowego Biura 
Notarialnego   

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 11/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 12/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie dzrew 

3 Znak sprawy BGO/7635/233/09 

4 Data złoŜenia 24.11.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Zakład Detali Medycznych „DEMED” Sp. z o.o. 
Mikołów, ul. Skalna 12 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, zgoda Starosty Mikołowskiego, odpis KRS,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 17/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 



 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 13/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/262/09 

4 Data złoŜenia 10.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

GEDORE POLSKA Sp. z o.o. ul. świrki i Wigury 
56a, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntówzgoda Starosty 
Mikołowskiego, odpis KRS,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 18/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 



 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 14/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/ 239/09 

4 Data złoŜenia .27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Adamczewscy Antoni i Irena  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 20/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 15/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/241/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Janusz Hajok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 21/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 16/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/242/09 

4 Data złoŜenia 12.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s                     
w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 
Łaziska Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Dokumentacja fotograficzna, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja nr 22/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 17/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew                 
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/259/09 

4 Data złoŜenia 14.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Urszula Nocoń 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 23/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 18/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/297/09 

4 Data złoŜenia 6.01.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Ryszard Stolecki 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt własności, rysunek sytuacyjny 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 24/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 19/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/298/09 

4 Data złoŜenia 1.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Janina Bartyzel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, akt notarialny 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 25/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 20/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/299/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Piotr i Anna Moczko 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 26/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 21/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/300/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Artur i ElŜbieta Krasoń 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 27/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 22/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/333/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jan Bierski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 28/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 23/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/301/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Marta Marcol 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 29/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 24/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew              
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/302/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jan Badura 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 30/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 25/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/303/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jacek Gorol 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 31/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 26/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/304/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

GraŜyna RóŜycka Paluch 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 32/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 27/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew               
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/340/09 

4 Data złoŜenia 15.012009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o., ul. Targowa 
72, 03-734 Warszawa 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 

Inwentaryzacja zieleni, pełnomocnictwo, wypis z 
rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, mapa, 
odpis z KRS 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 37/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 28/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/314/09 

4 Data złoŜenia 28.012009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PRZEŁOM”, 
ul. ks. Górka 144, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wypis z ewidencji gruntów, odpis z KRS 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 38/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 29/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/359/09 

4 Data złoŜenia 16.01.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Manuel Perez Lavid 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 

Mapa, odpis z aktu notarialnego ustalającego 
pełnomocnictwo, kopia aktu notarialnego, wypis z 
rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, , zgoda 
Starosty Mikołowskiego na usunięcie drzew 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 39/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 30/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/358/09 

4 Data złoŜenia 3.02.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

JURGAL Jerzy Uchman, ul. Plebiscytowa 17, 
Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, 
rysunek sytuacyjny działki 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 40/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 



 
 
 

1 Numer wpisu w spisie kart 31/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/387/09 

4 Data złoŜenia 14.08.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Sylwia Juzoń 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wypis z rejestru gruntów 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 41/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 32/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/545/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Zygmunt Waszak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 45/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 33/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/512/09 

4 Data złoŜenia 6.02.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. 
Lechicka 24, 40-609 Katowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kzgodę Skarbu 
Państwa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 47/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 34/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/679/09 

4 Data złoŜenia 15.01.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Eugeniusz i Krystyna Adamus 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wypis z ewidencji gruntów 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 48/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 35/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/575/09 

4 Data złoŜenia 12.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s                       
w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 
Łaziska Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, dokumentacja fotograficzna 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 49/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 36/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/542/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Helena i Barbara Modzelewska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 51/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 36/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/542/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Helena i Barbara Modzelewska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy 
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 51/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 37/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew                  
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/543/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Wiesław Kułaga 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 52/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 38/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/544/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jan Luka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 53/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 39/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/546/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Eugeniusz Hanus 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 32 3248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 54/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 40/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/547/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Gudrona Urlich, Anita Oprządek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 55/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 41/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/496/09 

4 Data złoŜenia 16.03.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Mirosław Duda 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wypis z rejestru gruntów 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 56/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 42/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew                  
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/499/09 

4 Data złoŜenia 14.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Maria Mizerska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 57/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 43/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/511/09 

4 Data złoŜenia 17.02.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Magdalena Zwaniecka-Stankowiak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 58/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 44/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/548/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Joanna Miller 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 59/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 45/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/549/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Remigiusz Towarek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 60/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 46/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/550/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Anna Piekarska-Mizia, Stanisława Matyszczak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 61/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 47/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/551/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Rudolf Kasperek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 62/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 
 

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 48/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/555/09 

4 Data złoŜenia 2.12.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Beniamin Mucha 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 63/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 49/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/620/09 

4 Data złoŜenia 27.03.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Ewa Spyra 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, akt notarialny 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 64/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 50/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/621/09 

4 Data złoŜenia 13.03.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Maria Gasz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, zawiadomienie 
z sądu rejonowego 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 66/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 51/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/627/09 

4 Data złoŜenia 9.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Daniela Szala 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 69/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 52/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/619/09 

4 Data złoŜenia 9.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krystyna Dyczka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 70/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 53/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/622/09 

4 Data złoŜenia 9.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON 

 Józef RoŜek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 71/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 54/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew               
i krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/625/09 

4 Data złoŜenia 9.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Piotr RoŜek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 72/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 55/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/626/09 

4 Data złoŜenia 9.07.2008 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Paweł Michalski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z ewidencji gruntów, kopia umowy              
z Zakładem InŜynierii Miejskiej w Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 73/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 56/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/645/09 

4 Data złoŜenia 2.03.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Henryk Gorzelski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, odpis z ksiąg wieczystych 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 74/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 57/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/665/09 

4 Data złoŜenia 8.03.2007 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiat Mikołowski, ul. świrki i Wigury 4 a , 
Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z ewidencji gruntów, plan sytuacyjny terenu 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 75/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 58/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/661/09 

4 Data złoŜenia 3.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Sebastian Początek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 76/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 59/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/660/09 

4 Data złoŜenia 10.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Rudolf Kasperek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, mapa, zgoda 
współwłaścicieli działki 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 77/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 60/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/646/09 

4 Data złoŜenia 16.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Lidia Pelan 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Odpis z ksiąg wieczystych, mapa, notarialne 
poświadczenie dziedziczenia 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 78/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 61/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/955/09 

4 Data złoŜenia 15.06.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Halina Sikora -Rdest, Jan Rdest, Hanna Rdest 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, akt notarialny zakupu 
nieruchomości, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 79/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 62/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/666/09 

4 Data złoŜenia 2.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Ewa Taczkowska – pełnomocnik Auchan Polska 
Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 80/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 63/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/670/09 

4 Data złoŜenia 6.03.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Mariusz Kubera, Marek Górny 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 81/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 64/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/672/09 

4 Data złoŜenia 15.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Herbert Duda 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 82/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 65/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/868/09 

4 Data złoŜenia 3.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
Z siedziba w Katowicach przy ul. Wodociągowej 
19 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
 Mapa, odpis z KRS, zgoda Starosty 
Mikołowskiego, 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 88/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 66/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/832/09 

4 Data złoŜenia 7.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

„SŁOTZŁOM” Słocińscy Sp.J. 42-350 Koziegłowy, 
ul. Warszawska 32 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Akt notarialny, odpis z KRS, mapa, postanowienie 
Starosty Mikołowskiego dot. pozwolenia na 
budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 91/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 67/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/860/09 

4 Data złoŜenia 15.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

BoŜena Paliczka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 92/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 68/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/855/09 

4 Data złoŜenia 8.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Przedsiębiorstwo „OPAL” Sp. z o.o., ul. Opolska 
22, 40-084 Katowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, mapa, odpis KRS, 
pełnomocnictwo 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 93/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 69/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/861/09 

4 Data złoŜenia 12.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Irena Sokolińska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, odpis z ksiąg 
wieczystych, plan sytuacyjny działki 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 94/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 70/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/864/09 

4 Data złoŜenia 25.03.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie ul. Chopina 
8, 43-170 Łaziska Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, zgoda Starosty 
Mikołowskiego, upowaŜnienie dla dyrektora PZD 
w Mikołowie,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 95/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 71/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/893/09 

4 Data złoŜenia 25.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Norbert Lipus 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 97/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 72/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/890/09 

4 Data złoŜenia 20.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Piotr śyszka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 98/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 73/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/904/09 

4 Data złoŜenia 27.02.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Teresa i Stanisław Nowak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, upowaŜnienie Starosty 
Mikołowskiego, zgoda Starosty Mikołowskiego na 
wejście w teren, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 100/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 74/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/916/09 

4 Data złoŜenia 25.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Janina Przewoźnik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, zgoda współwłaściciela 
działki, postanowienie Sądu Rejonowego 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 102/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 75/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/941/09 

4 Data złoŜenia 13.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

„SPOŁEM” PSS „ZGODA” ul. Miarki 11, MIkołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi 
wieczystej, odpis z KRS, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 103/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 76/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/942/09 

4 Data złoŜenia 21.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

„Agena” Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 22, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej, mapa, odpis z KRS 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 104/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 77/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/956/09 

4 Data złoŜenia 5.06.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Zofia Wróbel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Zawiadomienie z sadu rejonowego, mapa, kopia 
umowy z Zakładem InŜynierii Miejskiej w 
Mikołowie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 106/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 78/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/969/09 

4 Data złoŜenia 27.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Urszula Panek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, odpis z ksiąg 
wieczystych, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 107/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 79/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/951/09 

4 Data złoŜenia 23.04.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Zygryda Węgrzyk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Zawiadomienie z sądu rejonowego, zgoda 
współwłaścicieli działki, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 108/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 80/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1054/09 

4 Data złoŜenia 15.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Opolu - Administracja Mienia 
Niezagospodarowanego, ul. K. Miarki 18, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi 
wieczystej, , zgodę współwłaścicieli działki, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 111/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 81/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1060/09 

4 Data złoŜenia 3.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Dorota Podlodowska - Graczyńska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 113/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 82/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1055/09 

4 Data złoŜenia 13.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jan Wycisło 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, zgoda Starosty 
Mikołowskiego, upowaŜnienie dla dyrektora PZD 
w Mikołowie,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 114/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 83/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1059/09 

4 Data złoŜenia 17.06.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Ryszard Szendzielarz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 115/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 84/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1057/09 

4 Data złoŜenia 17.06.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Grzegorz Adler 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 116/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 85/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1058/09 

4 Data złoŜenia 3.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jan Starzyczny 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, zawiadomienie z sadu 
rejonowego, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 117/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 86/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1087/09 

4 Data złoŜenia 21.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Andrzej Muszyński, Joanna Szostok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) protokół rozprawy z sądu rejonowego, mapa,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 118/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 



11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 87/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1104/09 

4 Data złoŜenia 10.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krzysztof Kandora 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 119/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 88/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1128/09 

4 Data złoŜenia 26.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Józef Gotwald 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 121/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 89/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1129/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Renata Rygoł 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 122/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 90/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1133/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Henryk i Barbara Machulik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 123/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 91/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1132/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Beata Toruńska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 124/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 92/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1131/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Gabriela Glistak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 125/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 93/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1135/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

RóŜa Poloczek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 126/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 94/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/11127/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Maria Spyra 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, mapa, kopia pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 127/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 95/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1134/09 

4 Data złoŜenia 10.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s                      
w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 
Łaziska Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, zgoda Starosty 
Mikołowskiego na usunięcie drzewa, pismo MZK  
Tychy, dokumentacja fotograficzna 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 128/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 96/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1220/09 

4 Data złoŜenia 20.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Barbara Muzyczuk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 

Pełnomocnictwo, wypis z rejestru gruntów, 
zawiadomienie z sądu rejonowego, oświadczenie 
o prawie do dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 130/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 97/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1221/09 

4 Data złoŜenia 10.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Dorota Mieszczańska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Zawiadomienie z sądu rejonowego, 
pełnomocnictwo, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 131/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 98/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1251/09 

4 Data złoŜenia 10.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Dorota Mieszczańska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
odpis z księgi wieczystej, pełnomocnictwo, zgoda 
współwłaścicieli działki, mapa  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 132/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 99/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1269/09 

4 Data złoŜenia 28.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Andrzej Kalisz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, mapa, 
zgoda współwłaścicieli działki 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, 
numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 133/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 100/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1266/09 

4 Data złoŜenia 28.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Opolu, Administracja Mienia 
Niezagospodarowanego 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 

Wypis z rejestru gruntów, inwentaryzacja drzew i 
krzewów, mapa, kopia decyzji Wojewody 
Śląskiego oraz Marszałka Województwa 
Śląskiego 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 135/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 101/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1268/09 

4 Data złoŜenia 24.08.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Roman Kołodziej 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów, mapa,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 136/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 102/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1250/09 

4 Data złoŜenia 25.87.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Małgorzata i Ryszard Ziętra 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 137/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 103/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/170/09 

4 Data złoŜenia 21.08.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krzysztof Kurzyca 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów mapa,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 138/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 104/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1281/09 

4 Data złoŜenia 1.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, ul. Chopina 
8, 43-170 Łaziska Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, zgoda Starosty 
Mikołowskiego na usunięcie drzew, dokumentacja 
fotograficzna, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer 
wpisu w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 139/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 105/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1290/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Weronika Galas 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, 
oświadczenie wnioskodawcy, pozwolenia na 
budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 140/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 106/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1312/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jacek Kalla 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, akt notarialny mapa, 
oświadczenie wnioskodawcy, pozwolenia na 
budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 141/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 107/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1316/09 

4 Data złoŜenia 17.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Wojciech Kiel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Akt notarialny, mapa, zgodę współwłaścicieli, 
wyciąg z aktu zgonu, oświadczenie 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 142/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 108/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1308/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Helena Pochwyt 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, akt notarialny mapa, 
oświadczenie wnioskodawcy, pozwolenia na 
budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 143/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 109/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1314/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krystyna i Franciszek Fityka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, akt notarialny mapa, 
oświadczenie wnioskodawcy, pozwolenia na 
budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 144/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 110/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1309/09 

4 Data złoŜenia 2.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Bernard i Stefania Mryka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, akt notarialny mapa, 
pozwolenia na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 145/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 111/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1286/09 

4 Data złoŜenia 5.08.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Lidia Seroka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Zawiadomienie z sądu rejonowego, pozwolenie na 
budowę, mapa,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 146/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 112/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1311/09 

4 Data złoŜenia 6.08.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Anetta i Jarosław Piątkowski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, mapa,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 148/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 113/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1313/09 

4 Data złoŜenia 2.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Rozalia śukowska, Krystyna i Józef Dziadkowiec 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenie 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 149/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 114/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1306/09 

4 Data złoŜenia 1.06.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Małgorzata Owczarek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo, mapy, 
oświadczenie  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 150/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 115/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1315/09 

4 Data złoŜenia 14.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Małgorzata Chwietczuk - Wolf 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Odpis z ksiąg wieczystych, zawiadomienie z sądu 
rejonowego, mapa, kopia dowodu osobistego 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 151/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 116/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewu 

3 Znak sprawy BGO/7635/1365/09 

4 Data złoŜenia 30.07.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Andrzej Swoboda, Spółka Cywilna W.P.U.H. 
FREZ, ul. Brzoza 1, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 

Akt notarialny, inwentaryzacja drzewostanu, 
mapa, zgoda Starosty Mikołowskiego na usunięcie 
drzew, wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, kopia umowy 
spółki cywilnej 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 152/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 117/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1323/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Henryk i Krystyna Gorzelscy 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 153/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 118/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewu 

3 Znak sprawy BGO/7635/1340/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Marek i Jolanta Błaszczyk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 154/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 119/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/136/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Andrzej i Lidia Szweda 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 156/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 120/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1395/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krystyna Dembiniok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 157/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 121/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewu 

3 Znak sprawy BGO/7635/1394/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jolanta Walus 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 158/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 122/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1393/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Bogdan Noglik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 159/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 123/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1392/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Józef Spyra 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 160/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 124/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1391/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Roman i Teresa Kurpas 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 162/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 125/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1383/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Helena i Paweł Pająk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 163/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 126/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1390/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Gabriela Kubińska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 164/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 127/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1398/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jolanta i Bartosz Hrybik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 165/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 128/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1388/09 

4 Data złoŜenia 21.05.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Ireneusz Pakura, Klaudia Blokesz, Lucyna Dyrbuś 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 166/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 129/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1397/09 

4 Data złoŜenia 9.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Michał i Waldemar Barszczok 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, 
pełnomocnictwo 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 168/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 130/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1399/09 

4 Data złoŜenia 18.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Łukasz Dubiel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 169/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 131/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1439/09 

4 Data złoŜenia 15.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Urszula Nowak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis ze skorowidza działek, mapa, oświadczenia 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 170/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 132/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1473/09 

4 Data złoŜenia 3.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jarosław Grzesiak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Odpis z ksiąg wieczystych, mapa, zgoda 
współwłaściciela  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 173/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 133/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1522/09 

4 Data złoŜenia 15.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w 
Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska 
Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, zgoda Starosty 
Mikołowskiego na usunięcie drzew,  

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 175/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 134/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1539/09 

4 Data złoŜenia3 3.06.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Halina i Bogdan Buchcic 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer 
wpisu w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 178/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 136/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1580/09 

4 Data złoŜenia 9.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Joanna Sosna 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Zawiadomienie z sadu rejonowego, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 182/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 137/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1582/09 

4 Data złoŜenia 
 

30.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Aleksandra i Marek Falkus 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 183/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

    

 

 

 

 



 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 138/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1628/09 

4 Data złoŜenia 14.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Starosta Mikołowski zarządzający mieniem 
Skarbu Państwa 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 184/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 139/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1626/09 

4 Data złoŜenia 5.11.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

RóŜa KrzyŜ 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 186/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 140/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1626/09 

4 Data złoŜenia 2310.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Irena i Stanisław  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 187/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 141/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1627/09 

4 Data złoŜenia 21.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Jan WyŜgoł 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Zawiadomienie z sądu rejonowego, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 188/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 142/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1634/09 

4 Data złoŜenia 21.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Bogumiła Drozd, Stefania Matusiak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 189/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 143/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1633/09 

4 Data złoŜenia 21.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Ludomira Marekwia, Justyna Zawada 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, mapa, pozwolenia 
na budowę 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 190/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 144/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1/09 

4 Data złoŜenia 22.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Joachim i Anna Kornas  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 191/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 145/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1643/09 

4 Data złoŜenia 7.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Teresa Witoszek  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 192/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 146/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1642/09 

4 Data złoŜenia 23.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Sylwia i Marcin Juzoń 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 193/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 147/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1641/09 

4 Data złoŜenia 9.11.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Rzymsko - Katolicka Parafia Św. Ap. Piotra i 
Pawła, ul. Staromiejska 91, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z ksiąg wieczystych, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 194/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 148/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1649/09 

4 Data złoŜenia 17.08.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Łukasz Garbacz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Akt notarialny, mapa, decyzja zezwalająca na 
lokalizację wjazdu 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 195/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 149/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/20/09 

4 Data złoŜenia 14.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

BoŜena Mryka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 196/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 150/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1680/09 

4 Data złoŜenia 16.11.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Stanisław Małyska 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono  – decyzja 197/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 151/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1677/09 

4 Data złoŜenia 3.11.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krystyna Swierkot 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 198/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 152/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1682/09 

4 Data złoŜenia 27.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Daniel Kupka 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Zawiadomienie z sądu rejonowego, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 199/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 153/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1681/09 

4 Data złoŜenia 10.11.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Krystyna Pająk 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z księgi wieczystej, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 200/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 154/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1679/09 

4 Data złoŜenia 23.09.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Anna Strzeja 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Wypis z rejestru gruntów, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono częściowo – decyzja 203/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 155/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1678/09 

4 Data złoŜenia 20.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Teresa Nowak 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, pozwolenie na 
budowę, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 204/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 156/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1675/09 

4 Data złoŜenia 20.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Andrzej i Urszula Biesiada 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, pozwolenie na 
budowę, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 205/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 157/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów 

3 Znak sprawy BGO/7635/1683/09 

4 Data złoŜenia 20.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Andrzej Kasprowski 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, pozwolenie na 
budowę, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 206/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 158/09/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1676/09 

4 Data złoŜenia 20.10.2009 

5 
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki 
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 

Gabriela Matera, Henryk Szczyrba 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis ze skorowidza działek, pozwolenie na 
budowę, mapa 

7 Nazwa organu – adresata wniosku Urząd Miasta Mikołowa 

8 
Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki 
organizacyjnej, numer pokoju, nr tel. kontaktowego) 

Urząd Miasta Mikołowa  

Referat Ochrony Środowiska – pokój 25 

tel. 323248476 

9 
Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu 
w wykazie o decyzji) 

Uwzględniono – decyzja 207/09 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 


