
 

 

 Wniosek o wydanie decyzji 

1 Numer wpisu w spisie kart 94/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1131/10 

4 Data złoŜenia  9-08-2010 

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

Jarosław Piątkowski  

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 117/10 

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 95/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1135/10 

4 Data złoŜenia 2 -08-2010 

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

Auchan Polska sp. z  o.o. ul. Puławska 46, 
05- 500 Piaseczno 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa, odpis ze skorowidza działek, umowę 
uŜyczenia działki , wypis z 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 118/10 

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 96/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1132/10 

4 Data złoŜenia 6-08-2010  

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

Danuta Kuś  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych  

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 119/10 

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 97/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1155/10 

4 Data złoŜenia 1-10-2010 

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

Powiat Mikołowski, ul. świrki i Wigury 4  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Mapa,odpis z księgi wieczystej, 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 120/10 

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 98/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1169/10 

4 Data złoŜenia 11-10-2010 

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

Maria Giel  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapa, odpis z księgi wieczystej, 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 częściowo  – decyzja 121/10 

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 99/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa 

3 Znak sprawy BGO/7635/1185/10 

4 Data złoŜenia 6-09-2010  

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

Jerzy Wróbel 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Mapę, 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  124/10 

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 100/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1198/10 

4 Data złoŜenia 25-10-2010 r. 

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

Maria Szczerba - Zawiszowska, Henryk 
Zawiszowski  

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  126/10 

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 101/10 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1199/10 

4 Data złoŜenia 8-09-2010 r.  

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

Zakład InŜynierii Miejskiej ul. Kolejowa 4, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
skrócony wypis ze skorowidza działek, umowę 
uŜyczenia, zgodę 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 127/10 

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 102/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/12171/10 

4 Data złoŜenia 8.09.2010 

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

Ewa i Tadeusz Wachstiel 

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 128/10 

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 103/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na  usunięcie drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1221/10 

4 Data złoŜenia 26.08.2010  

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

Piotr Milic  

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 129/10 

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 104/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1220/10 

4 Data złoŜenia 24-09-2010 r  

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

Danuta Zwonik 

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 130/10 

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 105/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1218/10 

4 Data złoŜenia 16-09-2010 r  

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

Bogdan Turenkow 

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 131/10 

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 106/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1119/10 

4 Data złoŜenia 14-09-2010  

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

Barbara i Jan Tomasik 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Akt notarialny, 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 132/10 

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 107/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1226/10 

4 Data złoŜenia 16-09-2010  

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

Ewa i Sebastian Hoppe- Wartenberg 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Postanowienie 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 133/10 

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 108/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1232/10 

4 Data złoŜenia 26.07.2010 

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) 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  134/10 

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 109/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1225/10 

4 Data złoŜenia 16.09.2010 

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

Roman Białas 

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 136/10 

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 110/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1251/10 

4 Data złoŜenia 8.09.2010 

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

Andrzej Burakowski 

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 136/10 

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 111/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1254/10 

4 Data złoŜenia 14.09.2010 

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

Eugeniusz Zaczek 

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 138/10 

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 112/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1281/10 

4 Data złoŜenia 23-03-2010 

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

Katarzyna Pieckowska  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
wypis z rejestr gruntów, odpis z księgi wieczystej, 
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  139/10 

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 113/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1301/10 

4 Data złoŜenia 4.10.2010 

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

Sonia Kmiecik  

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 141/10 

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 114/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1302/10 

4 Data złoŜenia 4.10.2010r 

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

Beata i Arkadiusz Kowalscy  

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 142/10 

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 115/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1303/10 

4 Data złoŜenia 12- 10 -2010 

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

Hildegarda Kołodziej  

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 143/10 

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 116/10/A 

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

3 Znak sprawy BGO/7635/1300/10 

4 Data złoŜenia 24-09-2010 

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

Katarzyna Duda – Grzyśka  

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 144/10 

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 117/10/A 

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

3 Znak sprawy BGO/7635/1299/10 

4 Data złoŜenia 21.09.2010 r. 

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

Ewa i Wojciech Piątek  

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  wypis z rejestru gruntów,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 145/10 

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 118/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydanie zezwolenia na usunięcie   drzew 

3 Znak sprawy BGO/7635/1304/10 

4 Data złoŜenia 19.11.2010 r. 

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

Katarzyna i Zbigniew Jasek 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
akt notarialny, zawiadomienie z Sądu  Rejonowego, 
uzgodnienie lokalizacji zjazdu, 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 146/10 

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 119/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1307/10 

4 Data złoŜenia 29.09.2010 r. 

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

Stefania Moćko 

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 147/10 

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 120/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1331/10 

4 Data złoŜenia 20.10.2010 

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

Zakład InŜynierii Miejskiej, ul. Kolejowa 4, Mikołów 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 
Odpis ze skorowidza działek, umowę uŜyczenia 
decyzje 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  149/10 

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 121/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1404/10 

4 Data złoŜenia 21.10.2010 

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

Grzegorz Galias 

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)  wypis z rejestru gruntów, 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 152/10 

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 122/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1403/10 

4 Data złoŜenia 12.10.2010 r. 

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

Weronika i Eugeniusz Mazurek 

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 częściowo – decyzja 153/10 

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 123/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1412/10 

4 Data złoŜenia 28.10.2010 r. 

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

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Młyńska 11, Mikołów  

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

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 154/10 

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 124/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzewa  

3 Znak sprawy BGO/7635/1423/10 

4 Data złoŜenia 9.12.2010 r. 

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

Jerzy Jarczyk 

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 156/10 

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 125/10/A 

2 Zakres przedmiotowy wniosku Dot. wydania zezwolenia na usunięcie   drzew  

3 Znak sprawy BGO/7635/1436/10 

4 Data złoŜenia 8.11.2010 r. 

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

Grzegorz Piątek 

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 157/10 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  

12 Uwagi  

 

 

 

 


