
 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 24/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/319/10 

4 Data złoŜenia  8-03-2010 

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

Urszula Bajer- Unruh 

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 nr 32/10 

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 25/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku 
Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  
drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/304/10 

4 Data złoŜenia 15 -02-2010 

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

Joanna i Grzegorz Chwoła  

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 33/10 

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 26/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/305/10 

4 Data złoŜenia 18-03-2010  

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

Józefina Guzik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, skrócony wypis ze skorowidza działek, 
decyzje 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 34/10 

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 27/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/369/10 

4 Data złoŜenia 28-06-2010 

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

Andrzej Spyra 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, inwentaryzacja drzew, 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 35/10 

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 28/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/326/10 

4 Data złoŜenia 11-02-2010  

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

Teresa Surma, Igor Surma   

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 36/10 

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 29/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/331/10 

4 Data złoŜenia 25-02-2010 

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

Izabela Rzepka  

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 37/10 

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 30/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/361/10 

4 Data złoŜenia 8.03.2010 

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

Hubert Duda 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wyciąg 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 nr  40/10 

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 31/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/417/10 

4 Data złoŜenia 29-10-2009 r. 

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

Ucinone sp. z o.o. ul. Laryska 21, Mysłowice   

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 41/10 

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 32/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/359/10 

4 Data złoŜenia 17-02-2010 r.  

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

Włodzimierz Jasiński  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, odpis z księgi wieczystej, 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 42/10 

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 33/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/418/10 

4 Data złoŜenia 15-03-2010 

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

Andrzej Hyba 

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 

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

Uwzględniono – decyzja 33/10 

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 34/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/419/10 

4 Data złoŜenia 26-03-2010  

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

Franciszek Garus 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, 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 44/10 

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 35/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/433/10 

4 Data złoŜenia 10-03- 2010  

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

Ewa Mucha  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) szkic sytuacyjny, 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 44/10 

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 36/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/431/10 

4 Data złoŜenia 7.12.2009 

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

Justyna Michał Łukasik 

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

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 46/10 

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 37/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/434/10 

4 Data złoŜenia 8.03.2010 

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

Monika Wróbel 

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 47/10 

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 38/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/435/10 

4 Data złoŜenia 25.03.2010 

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

Tomasz Bachul 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) akt notarialny, 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 48/10 

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 39/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/444/10 

4 Data złoŜenia 30.03.2010 

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

Janina Stanisław Małyska  

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 

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

Uwzględniono – decyzja 50/10 

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 40/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/443/10 

4 Data złoŜenia 29.03.2010 

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

Wojciech Krystek 

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 51/10 

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 41/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/463/10 

4 Data złoŜenia 31.03.2010 

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

Aleksandra Glinka  

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 52/10 

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 42/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/462/10 

4 Data złoŜenia 8.04.2010 r. 

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

Małgorzata Robert Rochel 

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 53/10 

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 43/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/483/10 

4 Data złoŜenia 20.10.2010 r. 

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

Helena BroŜek pełnomocnik GDDK i A Oddział 
w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg, 
ul. Mysłowicka 1, 41-400 Mysłowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapy, skrócony wypis ze skorowidza działek   

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 54/10 

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 44/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/485/10 

4 Data złoŜenia 18.01.2010 r. 

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” 
ul. Pstrowskiego 4,  Łaziska Górne 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
 Mapa, wypis z rejestr gruntów, 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 56/10 

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 45/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/484/10 

4 Data złoŜenia 1.04.2010 r. 

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

Joanna Bromboszcz 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
 Mapa, zawiadomienie z Sądu, 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 57/10 

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 46/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/487/10 

4 Data złoŜenia 10.03.2010 r. 

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

Grzegorz Manowski, Irena Urbanek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa, odpis z księgi wieczystej, 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 58/10 

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 47/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/520/10 

4 Data złoŜenia 11.03.10 

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

Iwona Samorzewska  

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 60/10 

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 48/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/486/10 

4 Data złoŜenia 7.04.10 

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

BoŜena Baranowicz 

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 61/10 

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 49/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/549/10 

4 Data złoŜenia 14.04.2010 r. 

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

Rafał Kurzok  

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 64/10 

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 50/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/550/10 

4 Data złoŜenia 19.04.2010 r. 

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

Michał Orłowski  

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 65/10 

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 51/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/639/10 

4 Data złoŜenia 10.05.2010 r. 

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

Jolanta Grabowska  

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 65/10 

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 52/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/569/10 

4 Data złoŜenia 2.06.2010 r. 

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

Bogusława  Stefek – Majcher, Zbigniew Majcher  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa, wypis z rejestru gruntów, 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 66/10 

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 53/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/588/10 

4 Data złoŜenia 9.04.2010 r. 

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

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa l. Młyńska 
11, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa, wypis z rejestru gruntów, 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 68/10 

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 54/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/615/10 

4 Data złoŜenia 27.05.2010 r. 

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

Wojciech Hajduk  

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 70/10 

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 55/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/617/10 

4 Data złoŜenia 25.05.2010 r. 

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

Aleksander Wieczorke 

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 71/10 

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 56/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/640/10 

4 Data złoŜenia 12.05.2010 r. 

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

Krzysztof Sojka  

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 72/10 

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 57/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/616/10 

4 Data złoŜenia 24.06.2010 r. 

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

Barbara i Henryk MuŜykowscy 

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 73/10 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 


