
 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/117

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki 
odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/85/08/09

4 Data i miejsce wydania  25.09.2009 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy CENTERTEL

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/124

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/116

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki 
odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/116/08

4 Data i miejsce wydania  2.01.2009 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo powiatowe Częstochowa (PPHU EKO-MIX 
Wrocław)

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/116

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/115

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa  rosnącego w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 1168

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/118/08

4 Data i miejsce wydania  30.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marianna Nowak
Koniecpol Stary

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/115

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/114

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 
wlaścicieli na terenie gminy Koniecpol 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/108/08

4 Data i miejsce wydania  29.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PPHU TAMAX 
Sędziszów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/103

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna  

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/113



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 11 drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica  na działce nr 938/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/113/08

4 Data i miejsce wydania  15.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jarosław Michalczyk
Sady

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/113

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna  

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/112

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  22 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 1972/16 , 1858/13 , 1858/14 , 
1858/12 , 1858/11 , 1865/2 , 1865/3 , 1865/1 , 1865/11 , 
1867/12

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/1114/08

4 Data i miejsce wydania  8.01.2009 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/114

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/111

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  10drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr1805 , 1806 i 8283



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/112/08

4 Data i miejsce wydania  15.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krzysztof Mendel
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/112

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/110

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 34 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 295/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/111/08

4 Data i miejsce wydania  11.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stefan Romanowski
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/111

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/109

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 534

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/110/08

4 Data i miejsce wydania  11.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 



6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Andrzej Wilczkowski
Koniecpol Stary

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/110

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/108

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 1865/4

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/109/08

4 Data i miejsce wydania  12.01.2009 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Emil Gibalski
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/109

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/107

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 508 drzew  rosnących w m. 
Stanisławice i Łabędź  na działce nr 113 , 239 i 140

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/108/08

4 Data i miejsce wydania  11.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bogusława Balsam
Soborzyce

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/108



8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/106

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 50  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działce nr 388 i 1240

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/107/08

4 Data i miejsce wydania  8.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Agnieszka Łyda
Baszkówka

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/107

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/105

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 9 drzew rosnących w m. Wasosz 
na działce nr 58

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/106/08

4 Data i miejsce wydania  8.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krzysztof Haś 
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/105

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881



9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/104

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 3221/10 , 3220/5 i 8154/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/105/08

4 Data i miejsce wydania  29.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Katowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/102

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/103

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 
Luborcza  na działce nr 224

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/104/08

4 Data i miejsce wydania  2.12.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Elżbieta Włodarczyk
Luborcza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/101

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 



10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/102

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 50  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działce nr 1904

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/103/08

4 Data i miejsce wydania  26.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Eugeniusz Suchanowski 
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/099

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/101

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 16  drzew  rosnących w m. Wólka 
na działce nr 456 i 304/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/100/08

4 Data i miejsce wydania  24.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wiesław Janus
Wólka

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/096

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*



12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/100

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działce nr 31 i 224

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/99/08

4 Data i miejsce wydania  18.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Henryk Korgól
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/095

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/099

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 50  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 652

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/98/08

4 Data i miejsce wydania  18.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Anna Zgadzajska
Lelów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/094

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/098

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki 
odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/103/08

4 Data i miejsce wydania  14.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy UNIMARK Sp zo.o. 
Wadowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/117

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/097

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica na działce nr 836

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/97/08

4 Data i miejsce wydania  14.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Daniel Gieroń
Radoszewnica 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/093

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/096



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr 244

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/96/08

4 Data i miejsce wydania  12.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bernadeta Tatarek
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/092

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/095

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 18  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr 248

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/94/08

4 Data i miejsce wydania  5.11.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marek Cieślik
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/091

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/094

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. Oblasy 
na działce nr 258

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/93/08



4 Data i miejsce wydania  30.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Lucyna Biernacka
Oblasy

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/090

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/093

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 13  drzew  rosnących w m. 
Teresów  na działce nr 36

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/92/08

4 Data i miejsce wydania  30.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Andrzej Sarwaryn
Teresów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/089

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/092

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 45  drzew  rosnących w m.  Łabędź 
na działkach nr 108 , 102 i 20 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/90/08

4 Data i miejsce wydania  23.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jacek Ślęzak 



Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/088

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/091

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 40  drzew  rosnących w m. 
Rudniki i Dąbrowa na działkach nr  325 i 279

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/88/08

4 Data i miejsce wydania  22.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Matyśkiewicz Kazimierz
Rudniki

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/087

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/090

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działkach nr 1034 i 1986/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/87/08

4 Data i miejsce wydania  22.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kryczka Krzysztof
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/085

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa Urząd Miasta i Gminy 



komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/089

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Przekazanie Wojewodzie wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/83/08

4 Data i miejsce wydania  21.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy TOM Tomasz Banaszkiewicz
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/074

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/088

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia gospodarki odpadami 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/96/08

4 Data i miejsce wydania  21.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Centrum Gospodarki Odpadami , Azbestu i Recyklingu 
Caro Zamość

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/118

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 

Postanowienie ostateczne



decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/087

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki 
odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/94/08

4 Data i miejsce wydania  17.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PPHU EKO-MIX Wrocław

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/119

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/086

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 57  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 6916 i 6081

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/86/08

4 Data i miejsce wydania  17.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Drajczyk Antoni
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/084

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*



12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/085

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 40  drzew  rosnących w m. 
Teresów  na działkach nr 64,112,132,796 i 960

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/85/08

4 Data i miejsce wydania  17.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Miąsek Janina 
Teresów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/083

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/084

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 25  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica  na działkach nr 835,846 847

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/84/08

4 Data i miejsce wydania  15.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Pietrzyk Andrzej
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/082

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/083

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 39  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/83/08

4 Data i miejsce wydania  15.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/081

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/082

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. Wólka 
na działkach nr 466/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/81/08

4 Data i miejsce wydania  15.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kozak Grażyna
Knurów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/080

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/081

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  6 drzew  rosnących w m. Teresów 



na działkach nr 607

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/80/08

4 Data i miejsce wydania  15.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Morń Zbigniew
Teresów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/079

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/080

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
instalacji zbiornikowej wraz z przynależną infrastrukturą

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/39/08

4 Data i miejsce wydania  13.10.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zakład Dystrybucji Gazu GRADER Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/061

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/079

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Nałożenie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/85/08

4 Data i miejsce wydania  25.09.2008 r. Koniecpol



5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PTK Centertel Warszawa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/125

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/078

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  50 drzew  rosnących w m. 
Kuxnica Grodzieska  na działkach nr 177 i 1499

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/79/08

4 Data i miejsce wydania  25.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bator Jan
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/077

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/077

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 23  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol i Wąsosz  na działkach nr 7076 i 1515

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/78/08

4 Data i miejsce wydania  25.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Siedlecki Jacenty
Wąsosz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/076



8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/076

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki 
odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/88/08

4 Data i miejsce wydania  22.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe Częstochowa (Jarząbek S.J. Chorzów)

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/123

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/075

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  1 drzewa  rosnącego w m. 
Koniecpol   na działkach nr 8743

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/77/08

4 Data i miejsce wydania  19.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Złotnicki Daniel
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/075

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 

Decyzja ostateczna



decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/074

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  3 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 2480/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/76/08

4 Data i miejsce wydania  19.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Polskie Koleje Państwowe   Katowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/072

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/073

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. 
Teresów na działkach nr  784

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/75/08

4 Data i miejsce wydania  11.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Machera Józef
Teresów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/071

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*



12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/072

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  2 drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działkach nr 459

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/74/08

4 Data i miejsce wydania  08.08.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Musiał Bernarda
Kórnik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/070

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/071

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  2 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działkach nr 1972/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635//08

4 Data i miejsce wydania  22.09.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zakład Usług Komunalnych  Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/069

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/070

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 
Koniecpol  na działkach nr 3518/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/72/08

4 Data i miejsce wydania  13.08.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Lis Julita
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/068

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/069

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki 
odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/61/08

4 Data i miejsce wydania  23.07.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe Częstochowa (KAESER 
Kompressoren Sp. z o.o.) 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/123

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/068

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 55  drzew  rosnących w m. 



Koniecpol na działkach nr 253

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/70/08

4 Data i miejsce wydania  23.07.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Łyczba Włodzimierz
Luborcza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/066

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/067

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/39/08

4 Data i miejsce wydania  21.07.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zakład Dystrybucji Gazu GRADER Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/061

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/066

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 6  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 7678/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/69/08

4 Data i miejsce wydania  16.07.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bladziak Stefan



Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/065

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/065

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 6  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr  1867/1,1867/3 i 1858/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/68/08

4 Data i miejsce wydania  14.07.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/064

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/064

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. 
Stanisławice na działkach nr 241/1 i 241/5

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/65/08

4 Data i miejsce wydania  30.06.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ziółkowscy Sebastian i Sylwia
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/063

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 



Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/063

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Nakaz usunięcia odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/20/08

4 Data i miejsce wydania  12.06.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy ZPHU Artur Kaczyński 
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* -

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/062

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu 
i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/37/08

4 Data i miejsce wydania  9.06.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PUPH AGROB Agnieszka Wideryńska 
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/122

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 



10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/061

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  23 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działkach nr 1400

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/61/08

4 Data i miejsce wydania  23.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marcinkowska Emilia
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/059

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/060

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 65  drzew  rosnących w m. Rudniki 
na działkach nr 36 i 37

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/60/08

4 Data i miejsce wydania  22.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zygoń Anna i Krzysztof
Rudniki

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/059

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/059

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 100  drzew  rosnących w m. 
Rudniki  na działkach nr 27

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/59/08

4 Data i miejsce wydania  22.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wawrzak Zenon
Rudniki

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/058

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/058

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  28 drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska  na działkach nr 882 i 1308

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/58/08

4 Data i miejsce wydania  21.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bator Tadeusz
Kędzierzyn-Koźle

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/057

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2008/B/057

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 25  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 1406

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/57/08

4 Data i miejsce wydania  18.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Cipior Tadeusz
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/056

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/056

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 100  drzew  rosnących w 
m.Koniecpol Stary   na działkach nr 544

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/56/08

4 Data i miejsce wydania  .2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Synowiec Mirosław
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/055

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/055

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  1 drzewa  rosnącego w m. Łysiny 
na działkach nr 74

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/55/08



4 Data i miejsce wydania  18.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Rutkowska Anna
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/054

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/054

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 39  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/54/08

4 Data i miejsce wydania  15.04.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy INCO VERITAS S. A. Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/053

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/053

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  14 drzew  rosnących w m.Kuźnica 
Grodziska   na działkach nr 397 i 393

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/53/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Plich Zygmunt
Kuźnica Grodziska



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/052

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/052

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  60 drzew  rosnących w m.
Koniecpol Stary  na działkach nr 3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/52/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bukowski Szczepan
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/051

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/051

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr  1409

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/51/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Nowak Aleksander
Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/050

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881



9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/050

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 45  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska  na działkach nr 1374

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/50/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Maćkowicz Stanisława
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/049

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/049

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. Teresów 
na działkach nr 797

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/49/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Szlacheta Marianna
Teresów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/048

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 



11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/048

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działkach nr 2484/9

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/48/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Niedbał Artur
Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/047

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/047

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 9  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działkach nr 1814 i 1815

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/47/08

4 Data i miejsce wydania  31.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Czerwińska Leokadia
Stary Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/046

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/046

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  10 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działkach nr 6311

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/46/08

4 Data i miejsce wydania  28.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Połcik Krystyna i Zdzisław
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/045

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/045

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Opinia w sprawie zatwierdzenia programu odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/25/08

4 Data i miejsce wydania  27.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe Częstochowa  (PHUP EURO-GAZ 
Sp. j.)

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/121

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/044



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 52  drzew  rosnących w m.Wąsosz 
na działkach nr 1412 i 1414

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/44/08

4 Data i miejsce wydania  26.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Makówka Stanisław
Wola Kuczkowska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/044

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/043

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działkach nr 1733

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/43/08

4 Data i miejsce wydania  26.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Połcik Adam
Stary Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/043

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/042

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 40  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działkach nr 7073/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/42/08

4 Data i miejsce wydania  25.03.2008 r. Koniecpol



5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Olczyk Adam
Dąbrowa Górnicza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/042

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/041

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 18  drzew  rosnących w m. Wólka 
na działkach nr 219/3 i 219/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/41/08

4 Data i miejsce wydania  19.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kołczyk Izydor i Wanda
Wólka

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/041

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/040

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. Dąbrowa 
na działkach nr 20

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/40/08

4 Data i miejsce wydania  18.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Milewski Janusz
Dąbrowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/040



8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/039

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  1 drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica na działkach nr 1076

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/39/08

4 Data i miejsce wydania  14.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sieradzka Krystyna
Radoszewnica

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/039

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/038

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 102  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 388/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/38/08

4 Data i miejsce wydania  14.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Lorin Arleta
Piaseczno

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/038

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz Decyzja ostateczna 



adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/037

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 12  drzew  rosnących w m.Wólka 
na działkach nr  250/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/37/08

4 Data i miejsce wydania  12.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Cisowski Kacek
Wólka

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/037

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/036

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  3 drzew  rosnących w m. Kuźnica 
Grodziska  na działkach nr 179

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/36/08

4 Data i miejsce wydania  10.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kolenda Beata
Knurów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/036

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 



dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/035

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 30  drzew  rosnących w m. 
Wąsosz na działkach nr 1427 i 1444

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/35/08

4 Data i miejsce wydania  10.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Haber Stefania
Wąsosz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/035

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/034

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 336

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/33/08

4 Data i miejsce wydania  10.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Milewska Grażyna
Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/033

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/033

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działkach nr 178/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/32/08

4 Data i miejsce wydania  07.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zyzik Anna
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/032

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/032

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 13  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 3394 i 3933

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/31/08

4 Data i miejsce wydania  10.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Olczyk Andrzej
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/031

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/031

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 



Koniecpol   na działkach nr 2005

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/30/08

4 Data i miejsce wydania  05.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jarczyński Jrosław
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/030

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/030

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 1200

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/29/08

4 Data i miejsce wydania  04.03.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marek Katarzyna
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/029

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/029

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 21  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działkach nr 172/2 i 177/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/28/08

4 Data i miejsce wydania  29.02.2008 r. Koniecpol



5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Cieślik Marek
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/028

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/028

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 14  drzew  rosnących w m. Wąsosz 
na działce nr 1355

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/27/08

4 Data i miejsce wydania  29.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Maszczyński Piotr
Kuźnica Wąsowska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/027

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/027

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 25  drzew  rosnących w m. Wólka 
na działkach nr 221 i 257

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/26/08

4 Data i miejsce wydania  29.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Musiał Dariusz
Bukowno

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/026



8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/026

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 
na składowaniu odpadów drzewnych   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/16/08

4 Data i miejsce wydania  28.2.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Czesław Konik 
Rudniki Kolonia 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/120

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/025

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 11  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska  na działkach nr 
1028/2,1029,1030,1035/2,1036,1306,1320,1321,1478,1479,
1541/1 i 1541/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/26/08

4 Data i miejsce wydania  26.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kurpios Lidia
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/025

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 



Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/024

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 35  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 870,1444,2000,4992,7262

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/24/08

4 Data i miejsce wydania  26.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ziętara Bronisława
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/024

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/023

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 12  drzew  rosnących w m. Wąsosz 
na działkach nr 221/1 i 314/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/23/08

4 Data i miejsce wydania  26.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Robak Wiesław
Wąsosz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/023

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna



10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/022

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 
Stanisławice na działce nr 495/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/22/08

4 Data i miejsce wydania  26.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Dudek Henryk
Częstochowska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/022

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/021

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 23  drzew  rosnących w m. Wólka 
na działkach nr 215/1, 215/5, 216/1, 216/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/21/08

4 Data i miejsce wydania  22.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Olas Władysława
Sosnowiec

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/021

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/020

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 391/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/20/08

4 Data i miejsce wydania  21.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Plich Stanisław
Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/020

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/019

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działkach nr 614,643,692,742 i 1540

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/19/08

4 Data i miejsce wydania  21.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Smoła Edyta
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/019

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2008/B/018

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 15  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr 153

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/18/08

4 Data i miejsce wydania  21.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Tomaszewski Michał
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/018

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/017

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  na 
terenie gminy Koniecpol 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.706314//08

4 Data i miejsce wydania  18.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy KZPP Koniecpol S.A.

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/016

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/016

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 24  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działkach nr 1199 i 1200

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/17/08



4 Data i miejsce wydania  15.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Lis Jan
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/017

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/015

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  50 drzew  rosnących w m. Wąsosz 
na działkach nr 387 i 1073

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/16/08

4 Data i miejsce wydania  14.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Robak Emil
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/015

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/014

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 27  drzew  rosnących w m. 
Pękowiec  na działce nr 80

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/15/08

4 Data i miejsce wydania  12.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zbigniew Starczewski
Pękowiec



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/014

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/013

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 60  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 295/1 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/14/08

4 Data i miejsce wydania  11.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ewa Romanowska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/013

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/012

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. Wąsosz 
na działce nr 221 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/13/08

4 Data i miejsce wydania  7.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marek Robak
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/012

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881



9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/011

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 15  drzew  rosnących w m. Zaróg 
na działce nr 924/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/12/08

4 Data i miejsce wydania  7.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Barbara Znojek
Zaróg

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/011

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/010

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica  na działkach nr 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/11/08

4 Data i miejsce wydania  7.02.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sylwester Ziętal
Radoszewnica

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/010

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 



11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/009

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. Wąsosz 
na działce nr 1429 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/9/08

4 Data i miejsce wydania  28.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stefan Falana
Wąsosz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/009

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/008

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 6900 i 6904 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/8/08

4 Data i miejsce wydania  28.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zofia Smaga

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/008

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/007

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 
Koniecpol  na działce nr 5227 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/7/08

4 Data i miejsce wydania  24.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Mariusz Tutajewicz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*  Karta nr 2008/A/007

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/006

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 140  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska  na działce nr 1501 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/6/08

4 Data i miejsce wydania  18.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Musiał Bogdan 
Kuźnica Grodziska 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/006

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/005

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 120  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska  na działkach nr 1136 , 1345 i 1346



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/5/08

4 Data i miejsce wydania  18.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bogusław Kupa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/005

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/004

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 11  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 189 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/4/08

4 Data i miejsce wydania  10.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Antoni Kowalczyk

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/004

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/003

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 5  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działkach nr 914 i 1139/2 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/3/08

4 Data i miejsce wydania  17.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krzysztof Musiał
Okołowice



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/003

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/002

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 12  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działkach nr 7700 i 5294 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/2/08

4 Data i miejsce wydania  9.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zdzisław Siwek

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/002

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2008/B/001

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 45  drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr 1898 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/1/08

4 Data i miejsce wydania  7.01.2008 r. Koniecpol

5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Eugeniusz Suchanowski
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2008/A/001

8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa 
komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881



9 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 
dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 


