Wniosek o wydanie decyzji
1/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

3

Znak sprawy

BGO/7635/30/10

4

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

12-11-2009

5

Barbara Biela

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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja nr 2/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
2/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie
drzewa

3

Znak sprawy

BGO/7635/49/10

4

Data złoŜenia
23 -10-2009
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa jednostki
Maria i Piotr Rawner
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

5
6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, 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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku
(numer wpisu w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Uwzględniono – decyzja 3/10
Brak

Wniosek o wydanie decyzji
3/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów

3

Znak sprawy

BGO/7635/83/10

4

Data złoŜenia

26 -10-2009

5

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

Kompania Węglowa Oddział KWK Sośnica –
Makoszowy, ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, zgoda Starosty Mikołowskiego, skrócony
wypis ze skorowidza działek, decyzja Wojewody
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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 5/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
4/10

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/68/10

4

Data złoŜenia

2 -03-2009

5

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

RóŜa Stolecka i Beata Małecka P.P.H.U.
„Stollimpex” ul. Zwirki i Wigury 37, Mikołów

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, tytuł prawny władania nieruchomością,

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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 6/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
5/10

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/73/10

4

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

25 -11-2009

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

5

Beniamin Mucha

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 8/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
6/10

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/71/10

4

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

16 -11-2009

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

5

Barbara i Henryk MuŜykowscy

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 9/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
7/10

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

3

Znak sprawy

BGO/7635/70/10

4

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

30 -11-2009

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

5

Ewa Domagała, Krystyna i Antoni Bajm

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja nr 10/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
8/10

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/75/10

4

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

23 -11-2009

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, zawiadomienie 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

5

Danuta Maj - Ścibisz

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 11/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
9/10

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/74/10

4

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

18-11-2009

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, zawiadomienie 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

5

Danuta i Jerzy Wawok

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 12/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
10/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

3

Znak sprawy

BGO/7635/85/10

4

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

15-12-2009

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, 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

5

Dawid Galej

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 13/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
11/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/99/10

4

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

10-11-2009

5

Wiktor Jasiński

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, skrócony wypis ze skorowidza działek,
oświadczenie spadkobierców

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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 14/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
12/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/84/10

4

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

7-12- 2009

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, zawiadomienie 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

5

Leszek Gurdek

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 15/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
13/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/98/10

4

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

10-12-2009

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, akt notarialny, 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

5

Tektura sp. z o.o. ul. Rybnicka 5, Mikołów

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 17/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
14/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/128/10

4

Data złoŜenia

18.08.2009

5

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

Kompania Węglowa Oddział KWK Sośnica –
Makoszowy, ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, skrócony wypis ze skorowidza działek,
porozumienia, akt notarialny,zgodę RZGW
w Gliwicach, pisma RZGW w Gliwicach

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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono – decyzja 18/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
15/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/145/10

4

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

19.06.2009

5

Iwona Kminikowska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, zawiadomienie z Sądu, zgoda na usunięcie
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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 20/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
16/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie
krzewów

3

Znak sprawy

BGO/7635/127/10

4

Data złoŜenia

8.09.2009

5

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

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

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Mapa, wypis ze skorowidza działek, kopia
protokołu
zdawczo-odbiorczego
kończącego
umowę,

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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 21/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

drzew i

Wniosek o wydanie decyzji
17/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/202/10

4

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

28.12.09

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Odpis z księgi wieczystej, szkic 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

5

Jan Nawrat

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 21/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
18/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/188/10

4

Data złoŜenia

15-01-2010

5

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

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Mas”
z siedzibą w Katowicach ul. śeliwna 38

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Akt notarialny, mapy terenu, KRS, zgoda
właściciela, decyzja 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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 23/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
19/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/189/10

4

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

25-01-2010

5

Manuel Perez Lavid

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Akt notarialny,odpis z księgi wieczystej, wypis
z rejestru gruntów mapy terenu,
zgoda
właściciela, decyzja 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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 24/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
20/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/194/10

4

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

25 -01-2010

5

Smart sp. z o.o. ul. Barona 30, Tychy

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

odpis
z
księgi
wieczystej,
wypis
z rejestru gruntów mapy terenu,
zgoda
właściciela terenu, decyzja 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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 25/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

Wniosek o wydanie decyzji
21/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew

3

Znak sprawy

BGO/7635/195/10

4

Data złoŜenia

25-01-2010

5

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

Nexter
Color
ul. Siemianowicka 3, Katowice

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

odpis z księgi wieczystej, mapy terenu, KRS,
zgoda właściciela terenu , decyzja 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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 26/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

System

Wniosek o wydanie decyzji
22/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

3

Znak sprawy

BGO/7635/198/10

4

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

10-03-2010

5

Jerzy Kroczek

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

odpis z księgi wieczystej,
oświadczenia spadkobierców

mapy

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

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 27/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

terenu,

Wniosek o wydanie decyzji
23/10/A

1

Numer wpisu w spisie kart

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

3

Znak sprawy

BGO/7635/226/10

4

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

29-01-2010

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Wypis z rejestru gruntów, mapa 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

5

Stefan Gierlotka

710

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (numer wpisu
Uwzględniono częściowo – decyzja 28/10
w wykazie o decyzji)
ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

9

