
 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 58/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/906/10 

4 Data złoŜenia  18-06-2010 

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

Michał Dutkiewicz oraz Ilona Mizera - Dutkiewicz 

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 nr 74/10 

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 59/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/744/10 

4 Data złoŜenia 15 -06-2010 

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

Katarzyna Korczyk 

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 75/10 

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 60/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/756/10 

4 Data złoŜenia 21-06-2010  

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

Caritas Archidiecezji Katowickiej ul. Plebiscytowa 
59, Katowice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, wypis z rejestru gruntów, kopia dekretu, 
kopia statutu, kopia nominacji  

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 77/10 

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 61/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/810/10 

4 Data złoŜenia 14-06-2010 

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

Michał Krenczyk  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa,odpis z księgi wieczystej, zgodę 
współwłaścicieli, decyzję podziału nieruchomości i 
wydzielenie działki drogowej    

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 78/10 

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 62/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/857/10 

4 Data złoŜenia 15-06-2010 

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

Jan Kierysz 

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 79/10 

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 64/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  krzewów  

3 Znak sprawy BGO/7635/796/10 

4 Data złoŜenia 29.06.2010 

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

Hanna Zdzisław Orzeł  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapę, 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  81/10 

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 65/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/811/10 

4 Data złoŜenia 9-06-2010 r. 

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

Leszek Gierszner 

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  82/10 

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 66/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/809/10 

4 Data złoŜenia 29-06-2010 r.  

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

Wanda i Zdzisław Wiesiołek  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) rysunek, 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 83/10 

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 67/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/871/10 

4 Data złoŜenia 9.06.2010 

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

Arkadiusz Spallek  

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 84/10 

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 68/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/873/10 

4 Data złoŜenia 5-07-2010  

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

Małgorzata Chwietczuk- Wolf 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, odpis z księgi wieczystej, 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 – decyzja 86/10 

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 69/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/872/10 

4 Data złoŜenia 6-07-2010 r  

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

Beata  Jankun -  Iberla   

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 87/10 

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 70/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/870/10 

4 Data złoŜenia 16-08-2010 r  

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa”Nad Jamną” ul. 
Waryńskiego 28, Mikołów  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, zgodę Starosty 
Mikołowskiego, 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 88/10 

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 71/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/927/10 

4 Data złoŜenia 20-07-2010  

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

Małgorzata Chlebek  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Skrócony wypis ze skorowidza działek, 
oświadczenie spadkobierców, decyzję Starosty 
Mikołowskiego , mapę   

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 89/10 

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 72/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/954/10 

4 Data złoŜenia 27-07-2010  

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

Wspólnota Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Solna 9, 
Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
uchwała, wypis z rejestr gruntów, decyzja Starosty, 
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 92/10 

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 73/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1111/10 

4 Data złoŜenia 26.07.2010 

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

Jacek Stumpf – pełnomocnik Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 
ul. Myśliwska 5, Katowice    

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
skrócony wypis ze skorowidza działek, mapa, 
zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót 
Wojewodzie Sląskiemu, pełnomocnictwa  

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  93/10 

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 74/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/953/10 

4 Data złoŜenia 19.07.2010 

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

Anna Lucyga - Bierbaumer 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestru gruntów, decyzja podziału,   
nieruchomości, odpis skrócony aktu małŜeństwa, 
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 94/10 

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 75/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/971/10 

4 Data złoŜenia 22-07-2010  

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

Andrzej Krasoń  

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 95/10 

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 76/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/969/10 

4 Data złoŜenia 8.07.2010 

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

Adam i Halina Kściuczyk  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  mapa, akt notarialny, 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 96/10 

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 77/10/A 

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

3 Znak sprawy BGO/7635/1001/10 

4 Data złoŜenia 9.10.2008 r.  

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

Inwest Selekt Nieruchomości ul. Powroźnicza 2/7, 
Gliwice 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Zawiadomienie z Sądu rejonowego, rysunek 
poglądowy, zgoda współwłaściciela, zestawienie 
drzewostanu 

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  99/10 

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 78/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1007/10 

4 Data złoŜenia 15.09.2010 r. 

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

Maria Dola  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  rysunek , 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 100/10 

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 79/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1008/10 

4 Data złoŜenia 16.08.2010 r. 

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

Jadwiga i Mieczysław Binek, BoŜena Piecuch 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  zawiadomienie z Sądu Rejonowego, rysunek   

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 101/10 

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 80/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1011/10 

4 Data złoŜenia 21-06-2010 

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

Renata Sikowska  

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 102/10 

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 81/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1004/10 

4 Data złoŜenia 7- 09-2010 

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

Zofia Hechmann  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
 Skrócony wypis ze skorowidza działek, 
oświadczenie spadkobiercy, decyzję Starosty   

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 103/10 

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 82/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1006/10 

4 Data złoŜenia 6.09.2010 r. 

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

Marek Jarczyk  

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 

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

Uwzględniono – decyzja 105/10 

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 83/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydanie zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1186/10 

4 Data złoŜenia 5.10.2010 r. 

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

Piotr Urbanek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Wypis z rejestru gruntów, zgoda Skarbu Państwa, 
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 106/10 

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 84/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1037/10 

4 Data złoŜenia 13.08.2010 r. 

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

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

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa, wypis z rejestr 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 107/10 

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 85/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1038/10 

4 Data złoŜenia 4.08.10 

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

Eugenia Makosz 

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  108/10 

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 86/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1036/10 

4 Data złoŜenia 77.07.10 

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

Adam Gierek  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa, 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 – decyzja 109/10 

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 87/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1035/10 

4 Data złoŜenia 13.08.2010 r. 

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

Marcela Janik  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa, 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 – decyzja 110/10 

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 88/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1069/10 

4 Data złoŜenia 21.07.2010 r. 

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

Danuta Szołtysek  

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 111/10 

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 89/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/61050/10 

4 Data złoŜenia 10.05.2010 r. 

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

Agata Ślusarczyk, Tomasz Jagos 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
 Mapa, akt notarialny, decyzję 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 112/10 

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 90/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1170/10 

4 Data złoŜenia 12.08.2010 r. 

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

Eligiusz Skwara  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  wyciąg 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 113/10 

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 91/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1087/10 

4 Data złoŜenia 11.08.2010 r. 

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

Gabriela i Jan Majowscy 

Agnieszka Michał Majowscy 

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 114/10 

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 92/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1088/10 

4 Data złoŜenia 30.08.2010 r. 

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

Renata Gorzawska  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  rysunek, 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 – decyzja 115/10 

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 93/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1089/10 

4 Data złoŜenia 20.08.2010 r. 

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

Anna Szymborska  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  Mapa,  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 116/10 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 


