
Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/168

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie – obowiązek przeprowadzenia oos – 
produkcja paliw alternatywnych  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/99/10/11

4 Data i miejsce wydania  14.01.2011 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy EKO-EMA
Włoszczowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/142

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/167

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/171/10/11

4 Data i miejsce wydania  13.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Grażyna Synowiec
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/168

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/166

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/175/10

4 Data i miejsce wydania  29.12.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Agencja Nieruchomości Rolnych
Olesno

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/172

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/165

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/174/10

4 Data i miejsce wydania  28.12.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/171

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/164

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/173/10

4 Data i miejsce wydania  28.12.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Piotr Gołembiowski
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/170



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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/163

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/172/10

4 Data i miejsce wydania  10.12.2010 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 2010/A/169

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/162

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/168/10

4 Data i miejsce wydania  10.12.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kamila Pacia
Radoszewnica

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/167

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/161

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/167/10

4 Data i miejsce wydania  30.11.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/166

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/160

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/166/10

4 Data i miejsce wydania  30.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zofia Mysłek
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/165

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2010/B/159

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/165/10

4 Data i miejsce wydania  19.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Kazimierz Misztal
Oblasy

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/164

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/158

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/162/10

4 Data i miejsce wydania  17.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Joanna Kaczyńska
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/162

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/157

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/159/10

4 Data i miejsce wydania  30.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Smarzyński



Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/161

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/156

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 
zagospodarowanie terenu przy zalewie 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/96/10

4 Data i miejsce wydania  29.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Gmina Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/143

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/155

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/158/10

4 Data i miejsce wydania  17.11.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/160

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/154

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/157/10

4 Data i miejsce wydania  17.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krystian Balsam
Łabędź

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/159

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/153

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/156/10

4 Data i miejsce wydania  17.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krystyna Kabała
Koniecpol Stary

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/158

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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/152

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/155/10

4 Data i miejsce wydania  17.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Maria Młyńska
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/157

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/151

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/154/10

4 Data i miejsce wydania  17.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jerzy Piskorski
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/156

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/150

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/153/10

4 Data i miejsce wydania  9.11.2010 r. Koniecpol



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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Urszula Cholewińska
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/155

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/149

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/152/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/154

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/148

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/151/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zofia Nowakowska
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/153

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/147

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/150/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/152

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/146

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/149/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Adam Salita
Mstów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/151

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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/145

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/148/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 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 2010/A/150

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/144

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/146/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/148

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/143



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie – brak obowiązku przeprowadzenia oos – 
zagospodarowanie terenu przy zalewie 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/96/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Gmina Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/141

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/142

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/145/10

4 Data i miejsce wydania  8.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ewa Bała-Bargiel
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/147

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/141

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/144/10

4 Data i miejsce wydania  3.11.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Irena Szlachcic
Pękowiec



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/146

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/140

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/143/10

4 Data i miejsce wydania  28.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Anna Pośpiech 
Luborcza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/145

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/139

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/141/10

4 Data i miejsce wydania  28.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Helena Młyńczak
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/143

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/138

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/140/10

4 Data i miejsce wydania  22.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zdzisława Smoleń
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/140

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/137

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/139/10

4 Data i miejsce wydania  18.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Fira
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/139

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2010/B/136

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/138/10

4 Data i miejsce wydania  13.10.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/138

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/135

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/137/10

4 Data i miejsce wydania  13.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zofia Smaga
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/137

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/134

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/136/10

4 Data i miejsce wydania  7.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Piotr Tkaczyk



Ulesie

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/136

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/133

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/135/10

4 Data i miejsce wydania  7.10.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Edward Sterna 
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/135

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/132

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/134/10

4 Data i miejsce wydania  29.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Edyta Smoła
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/134

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/131

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/133/10

4 Data i miejsce wydania  29.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Edyta Smoła
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/133

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/130

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/132/10

4 Data i miejsce wydania  23.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Mariola Znojek
Bytom

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/132

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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/129

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – GPZON 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/8/10

4 Data i miejsce wydania  20.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Gmina Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/128

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/131/10

4 Data i miejsce wydania  21.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Waldemar Krzywański 
Koniecpol Stary

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/131

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/127

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/130/10

4 Data i miejsce wydania  16.09.2010 r. Koniecpol

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



6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sławomir Machera
Koniecpol Stary

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/130

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/126

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/129/10

4 Data i miejsce wydania  16.09.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/129

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/125

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/128/10

4 Data i miejsce wydania  16.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krystyna Skiba 
Sosnowiec

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/128

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/124

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/127/10

4 Data i miejsce wydania  16.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Tomasz Gołek
Luborcza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/127

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/123

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/126/10

4 Data i miejsce wydania  16.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Parafia Rzymsko-Katolicka 
Oblasy

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/126

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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/122

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/81/10

4 Data i miejsce wydania  28.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Strach i Synowie
Częstochowa

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/121

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/124/10

4 Data i miejsce wydania  27.09.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Agata Grabowska-Maj
Czeladź

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/120

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/123/10

4 Data i miejsce wydania  24.08.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/119

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/122/10

4 Data i miejsce wydania  18.08.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Barbara Cegieła
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/118

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/121/10

4 Data i miejsce wydania  18.08.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Janusz Pośpiech 
Łysaków

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/117

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/119/10

4 Data i miejsce wydania  11.08.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Leopold Bator
Olbrachcice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/116

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/120/10

4 Data i miejsce wydania  11.08.2010 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 2010/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 
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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/115

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/118/10

4 Data i miejsce wydania  9.08.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zofia Kowol
Tychy

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/114

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/117/10

4 Data i miejsce wydania  9.08.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bogumił Piróg
Blachownia

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/113



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/116/10

4 Data i miejsce wydania  9.08.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marzena Małasiewicz
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/112

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/115/10

4 Data i miejsce wydania  30.07.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Elżbieta Andrejew
Sosnowiec

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/111

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/114/10

4 Data i miejsce wydania  30.07.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Henryk Duś 
Luborcza



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/110

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/113/10

4 Data i miejsce wydania  29.07.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wiesław Nolberczyk
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/109

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie – obowiązek sporządzenia raportu Widrex

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/27/10

4 Data i miejsce wydania  28.07.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Widrex Robert Wideryński
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/098

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/108

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/112/10

4 Data i miejsce wydania  16.07.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Anna Ciekalska
Kalisz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/107

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie – opinia PKP Energetyka 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/48/10

4 Data i miejsce wydania  5.07.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/106

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/109/10

4 Data i miejsce wydania  22.06.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Małgorzata Krzyżańska
Łódź

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/105

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635//10710

4 Data i miejsce wydania  16.06.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Agata Prokop
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/104

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie  drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/108/10

4 Data i miejsce wydania  23.06.2010 r. Koniecpol



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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jerzy Ratman 
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/106

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/103

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/100/10

4 Data i miejsce wydania  23.06.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Paweł Ziętara
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/102

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/104/10

4 Data i miejsce wydania  15.06.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/104

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/101

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/101/10

4 Data i miejsce wydania  4.06.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ewa Giemborek
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/100

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/99/10

4 Data i miejsce wydania  20.05.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Elżbieta Magiera
Kochanowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/099

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/98/10

4 Data i miejsce wydania  17.05.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/100

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/098

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych – 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/30/10

4 Data i miejsce wydania  14.05.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach
Konopiska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/097



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie drzew  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/97/10

4 Data i miejsce wydania  7.05.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/096

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  drzewa  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/96/10

4 Data i miejsce wydania  29.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marcin Skiba
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/095

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 5  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 6916

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/93/10

4 Data i miejsce wydania  19.04.2010 r. Koniecpol

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

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



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/094

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  190 drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska na działce nr 1428

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635//92/10

4 Data i miejsce wydania  16.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zofia Więcek
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/093

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – droga 
Rudniki

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/5/10

4 Data i miejsce wydania  14.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Smalec

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/092

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – droga 
Zaróg 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/6/10

4 Data i miejsce wydania  14.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Smalec

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/091

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 50  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr 150

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/91/10

4 Data i miejsce wydania  14.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Mieczysław Słabosz
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/090

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 
Luborcza  na działce nr 280/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/90/10

4 Data i miejsce wydania  12.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Agnieszka Ociepa 
Luborcza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/089

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie – opinia w sprawie wydania pozwolenia 
Styrokon 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/16/10

4 Data i miejsce wydania  12.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe 
Częstochowa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2010/B/088

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  2 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol   na działce nr 3687

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/88/10

4 Data i miejsce wydania  9.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Anna Tutajewicz
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/087

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 18  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 6332

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/89/10

4 Data i miejsce wydania  9.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Renata Radło
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/086

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  64 drzew  rosnących w m. 
Teresów  na działce nr 798

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/87/10

4 Data i miejsce wydania  9.04.2010 r. Koniecpol



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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wiesław Łęgowik
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/085

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  90 drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr 178/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/86/10

4 Data i miejsce wydania  6.04.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/084

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 100  drzew  rosnących w m. 
Pękowiec  na działce nr 2,3,23

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/85/10

4 Data i miejsce wydania  6.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Henryk Dusza
Jastrzębie Zdrój

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/087

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/083

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 8  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 1865/4

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/85/10

4 Data i miejsce wydania  7.04.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wspólnota Garażowa
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/086

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/082

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 35  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 7034

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/82/10

4 Data i miejsce wydania  31.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marian Zięba
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/081

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  5 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 1828

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/81/10

4 Data i miejsce wydania  31.03.2010 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 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/080

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  100 drzew  rosnących w m. 
Rudniki  na działce nr 45

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/80/10

4 Data i miejsce wydania  31.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/079

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  11 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 327/39

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/79/10

4 Data i miejsce wydania  30.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/078

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 1815

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/78/10

4 Data i miejsce wydania  31.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Mieczysław Czerwiński
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/077

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej 



w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/15/10

4 Data i miejsce wydania  30.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PHU Kuśmierz Szymon
Przybynów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/076

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 1166

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/76/10

4 Data i miejsce wydania  29.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wojciech Smolarski
Radoszewnica

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/078

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/075

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 85  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica  na działce nr 627

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/75/10

4 Data i miejsce wydania  29.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Teodor Tatarek



Radoszewnica

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/074

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 25  drzew  rosnących w m. Zaróg 
na działce nr 541

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/74/10

4 Data i miejsce wydania  29.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ryszard Kaczyński
Zaróg

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 
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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/073

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 2451/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/73/10

4 Data i miejsce wydania  26.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jadwiga Bladziak
Kooniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/074

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

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a



kontaktowego ) 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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/072

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 15  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr  5160

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/72/10

4 Data i miejsce wydania  25.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Józef Bielan
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/073

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/071

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 85  drzew  rosnących w m. Kolonia 
Rudniki  na działce nr 8,9,87,88 i 90

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/71/10

4 Data i miejsce wydania  26.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ryszard Ziobroń 
Tarnów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/070

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 1867/7 i 1867/12

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/70/10

4 Data i miejsce wydania  23.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/069

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 40  drzew  rosnących w m. Oblasy 
na działce nr 380 i 381

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/68/10

4 Data i miejsce wydania  23.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marek Karaś

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2010/B/068

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 20  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 436/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/66/10

4 Data i miejsce wydania  23.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Paweł Żuchowski

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/067

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  10 drzew  rosnących w m. Oblasy 
na działce nr 78,313 i 330

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/65/10

4 Data i miejsce wydania  23.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Czesław Olak

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/067

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/066

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  14 drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działce nr 1034 i 1986/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/64/10

4 Data i miejsce wydania  23.03.2010 r. Koniecpol



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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/065

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

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/63/10

4 Data i miejsce wydania  23.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/064

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

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/62/10

4 Data i miejsce wydania  22.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/063

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  1 drzewa  rosnącego w m. 
Okołowice  na działce nr 479

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/61/10

4 Data i miejsce wydania  19.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wojciech Jęczmyk

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/062

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 14  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica  na działce nr 964

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/60/10

4 Data i miejsce wydania  17.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bożena Zaskórska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/062

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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/061

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 430  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 6908

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/59/10

4 Data i miejsce wydania  22.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Honorata Idziak

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/060

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 100  drzew  rosnących w m.  Piaski 
na działce nr 17 i 60

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/58/10

4 Data i miejsce wydania  22.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Alina Maj

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/060

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/059

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr 87



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/57/10

4 Data i miejsce wydania  22.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/058

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 30  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 1733

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/56/10

4 Data i miejsce wydania  22.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/057

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. łysiny 
na działce nr 351/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/55/10

4 Data i miejsce wydania  17.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Hajdas

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/057

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/056

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 37  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 5923/1,5923/2 i 5924

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/54/10

4 Data i miejsce wydania  17.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Maciej Płatek

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/055

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 13  drzew  rosnących w m. 
Stanisławice  na działce nr 437

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/53/10

4 Data i miejsce wydania  17.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Przemysław Haś

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/054

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 42  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działce nr 706 i 1806

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/52/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/053

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 95  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska i Teodorów  na działce nr 89 i 1136

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/51/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bogusław Lupa

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/052



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 11  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska na działce nr 102

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/50/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Elżbieta Konik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/051

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 50  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska na działce nr 1318 i 1319

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/49/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Elżbieta Konik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/050

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 105  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary na działce nr 574

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/48/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Tomasz Bukowski



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/049

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 5294  i 7700

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/47/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 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 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/048

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 80  drzew  rosnących w m. Oblasy 
na działce nr 77,372 i 373

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/46/10

4 Data i miejsce wydania  16.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jan Konik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/047

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie w sprawie oos -droga Zaróg 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/6/10

4 Data i miejsce wydania  12.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Smalec 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/046

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie w sprawie oos – droga Rudniki i Piaski 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/5/10

4 Data i miejsce wydania  12.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Smalec 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2010/B/045

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 3195

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/45/10

4 Data i miejsce wydania  12.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Andrzej Nowak

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/044

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 150  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr  1061

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/44/10

4 Data i miejsce wydania  12.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Piotr Wardzyk

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/043

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 150  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary  na działce nr 596

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/43/10

4 Data i miejsce wydania  12.03.2010 r. Koniecpol

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



6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wiesław Kołczyk

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/042

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 90  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska na działce nr 1347

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/42/10

4 Data i miejsce wydania  12.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/041

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  30 drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr 1306

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/40/10

4 Data i miejsce wydania  11.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wioletta Nowak

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/040

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 10  drzew  rosnących w m. Zaróg 
na działce nr 626 i 1147

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/39/10

4 Data i miejsce wydania  11.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marzena Szumlińska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/039

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 150  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary na działce nr 464 i 544

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/38/10

4 Data i miejsce wydania  11.03.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/038

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 15  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica na działce nr 497 i 929

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/37/10

4 Data i miejsce wydania  10.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Anna Śnioszek

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/037

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 5  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 2567 i 2569

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/36/10

4 Data i miejsce wydania  10.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Andrzej Kaczyński 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 
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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/036

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 25  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary na działce nr 1963 



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/35/10

4 Data i miejsce wydania  8.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krzysztof Pawlik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/035

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 6  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 2046

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/34/10

4 Data i miejsce wydania  11.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Irena Wojtasik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/034

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 38  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 462 i 1073

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/33/10

4 Data i miejsce wydania  11.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Emil Robak

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/035

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/033

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr  687

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/27/10

4 Data i miejsce wydania  10.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stanisław Lis

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/034

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/032

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 7  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica na działce nr 629

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/31/10

4 Data i miejsce wydania  8.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Mieczysław Pełka

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/031

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 23  drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr 1199,1200 i 1254

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/30/10

4 Data i miejsce wydania  8.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jan Lis 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/030

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa  rosnącego w m. Rudniki 
na działce nr 410

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/29/10

4 Data i miejsce wydania  8.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Krzysztof Wawrzak

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/029



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie 
warsztatu napraw pojazdów samochodowych 
w miejscowości Luborcza

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/136/09/10

4 Data i miejsce wydania  3.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Danuta i Adam Cieślik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2009/A/177

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/028

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 30  drzew  rosnących w m. 
Radoszewnica  na działce nr 1048/3

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/28/10

4 Data i miejsce wydania  2.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Waldemar Swojnóg
Radoszewnica

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/027

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 4  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 687

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/27/10

4 Data i miejsce wydania  2.03.2010 r. Koniecpol



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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/026

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr 3159/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/25/10

4 Data i miejsce wydania  1.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Anna Głębocka
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/025

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr  537

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/24/10

4 Data i miejsce wydania  1.03.2010 r. Koniecpol



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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Marianna  Maj
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/024

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 16  drzew  rosnących w m. Łysiny 
na działce nr  153

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/22/10

4 Data i miejsce wydania  1.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Michał Tomaszewski
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/023

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 9  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr  6184, 7029 i 8364

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/21/10

4 Data i miejsce wydania  1.03.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jerzy Sikora
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/022

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 3  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol  na działce nr   2995

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/19/10

4 Data i miejsce wydania  23.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jadwiga Złotnicka
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/021

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. Wąsosz 
na działce nr  135 i 136

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/18/10

4 Data i miejsce wydania  22.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zbigniew Nawrot
Wąsosz

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/020

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie w sprawie oos 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/136/09/10

4 Data i miejsce wydania  12.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Danuta i Adam Cieślik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2009/A/177

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/019

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie w sprawie oos – most Koniecpol

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/131/09/10

4 Data i miejsce wydania  12.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zygmunt Kolasiński

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2009/A/176

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2010/B/018

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli 
nieruchomości

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/126/09/10

4 Data i miejsce wydania  11.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PPHU SOLID Kamil Hukowski

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2009/A/160

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/017

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na usunięcie 1  drzewa  rosnącego w m. 
Koniecpol na działce nr 1226

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/17/10

4 Data i miejsce wydania  11.02.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/016

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli 
nieruchomości

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/130/09/10



4 Data i miejsce wydania  8.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Korzonek

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2009/A/169

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/015

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 9  drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr  575, 1102 i 1564

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/16/10

4 Data i miejsce wydania  5.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ryszard Swojnóg
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/014

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 7  drzew  rosnących w m. 
Okołowice  na działce nr  914 i 1139/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/15/10

4 Data i miejsce wydania  5.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jerzy Musiał
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/013

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 32  drzew  rosnących w m. Wólka 
na działce nr  250/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/14/10

4 Data i miejsce wydania  11.02.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/012

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 16  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol Stary na działce nr  521

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/13/10

4 Data i miejsce wydania  3.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Renata Śpiewak
Ulesie

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/011

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 30  drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr 1759

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/12/10

4 Data i miejsce wydania  3.02.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ryszard Rutkowski
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/010

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie – opinia 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/1/10

4 Data i miejsce wydania  26.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe (AGROB) 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/009

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 40  drzew  rosnących w m. 
Teresów i Załęże na działce nr 800 i 674

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/11/10

4 Data i miejsce wydania  20.01.2010 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/008

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 11  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 4928/2,6539 i 7711

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/8/10

4 Data i miejsce wydania  15.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Małgorzata Marcisz
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/007

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



Oblasyna działce nr 330

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/7/10

4 Data i miejsce wydania  14.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Czesław Olak
Oblasy

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/006

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 15  drzew  rosnących w 
m.Koniecpol na działce nr 2516/1

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/6/10

4 Data i miejsce wydania  13.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sylwester Migalski
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/005

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  60 drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 1444

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/5/10

4 Data i miejsce wydania  13.01.2010 r. Koniecpol

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



6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bronisława Ziętara
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/004

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 2  drzew  rosnących w m. 
Koniecpol na działce nr 8133/2

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/4/10

4 Data i miejsce wydania  13.01.2010 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
Katowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/003

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  10 drzew  rosnących w 
m.Koniecpol na działce nr 401

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/3/10

4 Data i miejsce wydania  11.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Paweł Zasępa
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/A/003

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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/002

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie  30 drzew  rosnących w m. 
Okołowice na działce nr 1060

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/2/10

4 Data i miejsce wydania  11.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jerzy Zaskórski
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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*

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2010/B/001

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Zezwolenia na usunięcie 90  drzew  rosnących w m. 
Kuźnica Grodziska na działce nr 1129 i 1131

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/1/10

4 Data i miejsce wydania  7.01.2010 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Leszek Margasiński
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2010/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 

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*


