Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/179

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 9/2 i 29/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/187/09

4

Data i miejsce wydania

31.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zdzisława Grabowska
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/190

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/178

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 55 drzew rosnących w m. Łabędź
na działce nr 253

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/186/09

4

Data i miejsce wydania

30.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Włodzimierz Łyczba
Luborcza

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/189

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/177

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 1146

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/185/09

4

Data i miejsce wydania

29.12.2009 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 2009/A/188

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/176

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 221

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/184/09

4

Data i miejsce wydania

21.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marek Robak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/187

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/175

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w
m.Radoszewnica na działce nr 466

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/183/09

4

Data i miejsce wydania

21.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zuzanna Płatek
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/186

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 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

2009/B/174

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/137/09

4

Data i miejsce wydania

21.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

AGROB Agnieszka Wideryńska
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Postępowanie wznowione z urzędu

8

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

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

2009/B/173

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 370 drzew rosnących w m.
Rudniki na działce nr 7,8,10 i 11

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/182/09

4

Data i miejsce wydania

18.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Dariusz Stróżykowski
Rudniki

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/185

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/172

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 50 drzew rosnących w m.
Luborcza na działce nr 149/1 i 149/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/181/09

4

Data i miejsce wydania

18.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Alfred Nowak
Luborcza

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/184

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/171

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 292

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/178/09

4

Data i miejsce wydania

18.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wojciech Jęczmyk
Okołowice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/183

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/170

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 2409

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/177/09

4

Data i miejsce wydania

18.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Antoni Baran
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/182

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/169

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 875

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/176/09

4

Data i miejsce wydania

17.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jan Plich
Kuźnica Grodziska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/181

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/168

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m.

Radoszewnica na działce nr 261
3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/175/09

4

Data i miejsce wydania

18.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Sylwester Ziętal
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/180

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/167

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
paliw z infrastrukturą techniczną w m. Koniecpol

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/74/09

4

Data i miejsce wydania

16.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

GRADER Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/166

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni
wiatrowej w m. Radoszewnica

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/104/08/09

4

Data i miejsce wydania

11.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Elżbieta i Leszek Lipka

Radoszewnica
7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2008/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 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

2009/B/165

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 25 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 602/1 i 635/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/173/09

4

Data i miejsce wydania

8.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Kazimiera Zaskórska
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/178

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/164

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 244

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/172/09

4

Data i miejsce wydania

4.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Bernadeta Tatarek
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/175

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/163

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 50 drzew i krzewów rosnących
w m. Koniecpol na działce nr 3551

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/171/09

4

Data i miejsce wydania

2.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jarosław Rydzek
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/174

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/162

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 2868

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/170/09

4

Data i miejsce wydania

2.12.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jerzy Klimas
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/173

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/161

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 100 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 3493

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/169/09

4

Data i miejsce wydania

30.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Joanna Skrzyniarz
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/160

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6348

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/167/09

4

Data i miejsce wydania

26.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Helena Baniak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/159

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Łuborcza na działce nr 197

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/166/09

4

Data i miejsce wydania

26.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Barbara Idziak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/158

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 50 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 388 i 1240

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/165/09

4

Data i miejsce wydania

26.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Agnieszka Łyda
Baszkówka

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/157

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 9 drzew rosnących w m.Luborcza
na działce nr 535 i 835/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/164/09

4

Data i miejsce wydania

26.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marek Rutkowski
Luborcza

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/165

8

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

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.

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

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/156

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 65 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 1733

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/163/09

4

Data i miejsce wydania

25.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Adam Połcik
Koniecpol Stary

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/155

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 65 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 295/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/162/09

4

Data i miejsce wydania

25.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Stefan Romanowski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/163

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/154

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 833

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/161/09

4

Data i miejsce wydania

25.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jacenty Wąsek
Ulesie

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/153

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 88 drzew rosnących w m.
Michałów na działce nr 148,149,633,720 i 721

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/160/09

4

Data i miejsce wydania

25.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Józef Ślęzak
Aleksandrów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/152

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/120/09/P

4

Data i miejsce wydania

24.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

PBI
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/151

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 7061

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/159/09

4

Data i miejsce wydania

23.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Teresa Całusińska
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/150

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 462/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/158/09

4

Data i miejsce wydania

23.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Teresa Dobroszczyk
Okołowice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/149

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 406 drzew rosnących w m.
Łabędź na działce nr 113 i 239

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/157/09

4

Data i miejsce wydania

23.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Bogusława Balsam
Łabędź

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/148

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Stanisławice na działce nr 358

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/156/09

4

Data i miejsce wydania

23.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Janina i Ryszard Radło
Stansławice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/156

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 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

2009/B/147

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6904 i 6900

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/155/09

4

Data i miejsce wydania

17.11.2009 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 2009/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 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

2009/B/146

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 52 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6937 i 6932

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/154/09

4

Data i miejsce wydania

17.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Czesław Dylewski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/145

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 15 drzew rosnących w m.
Teresów na działce nr 36

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/153/09

4

Data i miejsce wydania

13.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Andrzej Sarwaryn
Teresów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/144

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 7216

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635152//09

4

Data i miejsce wydania

13.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marek Idziak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/143

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m. Wąsosz
na działce nr 897

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/151/09

4

Data i miejsce wydania

13.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Mirosław Bekus
Wąsosz

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/142

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 80 drzew rosnących w m.
Kuźnica Grodziska na działce nr 1110

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/150/09

4

Data i miejsce wydania

6.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Maria Semków
Bytom

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/141

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 70 drzew rosnących w m.

Kuźnica Grodziska na działce nr 882 i 1308
3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/148/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 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 2009/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 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

2009/B/140

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 773

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/147/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Henryk Wawszczak
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/139

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 8 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6051,6595 i 6601

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/146/09

4

Data i miejsce wydania

6.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jerzy Piśkorski

Koniecpol
7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/138

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 18 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1974/18

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/145/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Komenda Miejska Policji
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/137

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 4588/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/144/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Genowefa Nowak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/144

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/136

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 423 i 1162

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/143/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marian Pośpiech
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/135

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 150 drzew rosnących w m.
Michałów na działce nr 551

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/142/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Danuta Musiał
Aleksandrów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/134

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 32 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 595

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/141/09

4

Data i miejsce wydania

3.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wilhelm Dziębor
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/133

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 13 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6517

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/140/09

4

Data i miejsce wydania

2.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jan Idziak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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.
1

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne
Nr wpisu

2009/B/132

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1865/4

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/139/09

4

Data i miejsce wydania

9.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Emil Gibalski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/131

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 924 i 928

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/138/09

4

Data i miejsce wydania

28.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zbigniew Dzienniak
Rybnik

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/130

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 36 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6515 i 6903

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/137/09

4

Data i miejsce wydania

28.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Mieczysław Rutkowski

Bytom
7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/129

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w m.
Łysaków na działce nr 29/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/136/09

4

Data i miejsce wydania

9.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jan Soja
Włoszczowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/128

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 25 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 172/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/135/09

4

Data i miejsce wydania

26.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marek Cieślik
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/127

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/120/09/K

4

Data i miejsce wydania

24.11.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

PBI
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

8

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

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.

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

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/126

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących w m. Teresów
na działce nr 788 i 142

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/134/09

4

Data i miejsce wydania

23.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Danuta Makówka
Teresów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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

2009/B/125

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 50 drzew rosnących w m. Oblasy
na działce nr 380 i 381

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/133/09

4

Data i miejsce wydania

23.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marek Karaś
Tychy

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/124

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m. Teresów
na działce nr 177

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/132/09

4

Data i miejsce wydania

22.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zbigniew Moroń
Teresów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/123

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 29 drzew rosnących w m.
Wąsosz w pasie drogowym

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/131/09

4

Data i miejsce wydania

22.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/122

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 1417,1521 i 1540

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/130/09

4

Data i miejsce wydania

21.10.2009 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 2009/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 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

2009/B/121

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 589

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/129/09

4

Data i miejsce wydania

19.10.2009 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 2009/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 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

2009/B/120

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1861/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/128/09

4

Data i miejsce wydania

16.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/126

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

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

1268

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

2009/B/119

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 839

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/127/09

4

Data i miejsce wydania

9.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Bator
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/125

8

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

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.

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

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/118

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6046

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/126/09

4

Data i miejsce wydania

9.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Alfreda Pudło
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/117

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 800 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 8

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/125/09

4

Data i miejsce wydania

06.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Witold Skrzydlak
Koniecpol Stary

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/116

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m. Wólka
na działce nr 403 i 488

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/124/09

4

Data i miejsce wydania

05.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Halina Król
Wólka

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/115

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 3546

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/122/09

4

Data i miejsce wydania

02.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Mariusz Leśniak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/114

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 679/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/121/09

4

Data i miejsce wydania

01.10.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Teresa i Jerzy Wasiluk
Gliwice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/113

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących w m.
Teresów na działce nr 64,112,132,796 i 960

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/120/09

4

Data i miejsce wydania

30.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Janina Miąsek
Teresów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/112

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 40 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 1178

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/119/09

4

Data i miejsce wydania

28.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Fabian Szymak
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/111

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 5633

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/118/09

4

Data i miejsce wydania

23.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zofia Kaczyńska
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/110

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m. Łabędź
na działce nr 97 i 112

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/116/09

4

Data i miejsce wydania

22.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Karol Grządziel
Łabędź

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/109

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m. Zaróg
na działce nr 1139

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/115/09

4

Data i miejsce wydania

21.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Waldemar Szydłowski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/108

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1940/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/114/09

4

Data i miejsce wydania

14.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Józef Gajewski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/114

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 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

2009/B/107

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 200 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 1685

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/113/09

4

Data i miejsce wydania

10.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jacek Kowalczyk
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/106

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 822/1 i 824/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/112/09

4

Data i miejsce wydania

08.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Alicja Rusek
Sosnowiec

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/105

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 20

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/111/09

4

Data i miejsce wydania

08.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Waldemar Skiba
Kuźnica Grodziska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/104

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/102/09

4

Data i miejsce wydania

3.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Ochrona Środowiska
Kamienica Polska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/103

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 8767

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/110/09

4

Data i miejsce wydania

03.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jan Synowiec
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/110

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/102

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m.
Kuźnica Wąsowska na działce nr 480

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/109/09

4

Data i miejsce wydania

02.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Stanisława Stala
Kuźnica Wąsowska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/101

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 3532/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/108/09

4

Data i miejsce wydania

01.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Andrzej Samek
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/100

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 612

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/107/09

4

Data i miejsce wydania

01.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marta Wojtala
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/099

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1539

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/106/09

4

Data i miejsce wydania

01.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marta Kancerek
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/098

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 41 drzew rosnących w m. Piaski
na działce nr 169 i 182

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/105/09

4

Data i miejsce wydania

01.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Ewa Dobrucka
Zabrze

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/097

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1861/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/104/09

4

Data i miejsce wydania

01.09.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/096

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 500 drzew rosnących w m.
Pękowiec na działce nr 171

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/103/09

4

Data i miejsce wydania

13.08.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Aleksander Noszczyk
Będzin

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/095

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1974/10 i 8614/3

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/102/09

4

Data i miejsce wydania

11.08.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Barbara Zięba
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/094

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 1055 i 1417/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/100/09

4

Data i miejsce wydania

03.08.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Pelagia Dzienniak
Aleksandrów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/093

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 8298 i 1842/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/53/09

4

Data i miejsce wydania

17.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Stanisław i Pelagia Bieńkowscy
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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.
1

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne
Nr wpisu

2009/B/092

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbiórki
i przeładunku odpadów

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/52/09

4

Data i miejsce wydania

24.07.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

PHU PILICA Janusz Stachowicz Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/091

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 50 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 3530/3, 3532/10 i 3533/3

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/98/09

4

Data i miejsce wydania

22.07.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Sławomir Kołodziejczyk
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/090

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 3778

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/93/09

4

Data i miejsce wydania

1.07.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

INCO-VERITAS
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/089

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m. Łabędź
na działce nr 508

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/90/09

4

Data i miejsce wydania

24.06.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wiesław Kupczyk
Łabędź

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/097

8

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

Urząd Miasta i 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

2009/B/088

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie nałożenia na podmiot obowiązku
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/74/09

4

Data i miejsce wydania

22.06.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

GRADER Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/092

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 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

2009/B/087

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 45 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 530

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/89/09

4

Data i miejsce wydania

18.06.2009 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 2009/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 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

2009/B/086

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Okołowice na działce nr 566

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/88/09

4

Data i miejsce wydania

22.06.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Anna i Stanisław Jura
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/085

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 23 drzew i krzewów o pow. 29m²
rosnących w m. Łysiny na działce nr 641

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/87/09

4

Data i miejsce wydania

4.06.2009 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 2009/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 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

2009/B/084

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 19 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 628

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/86/09

4

Data i miejsce wydania

4.06.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wiesław Kołczyk
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/083

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie opinii zatwierdzającej program
gospodarki odpadami

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/75/09

4

Data i miejsce wydania

29.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

EKO-TECH Wrocław

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/082

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu
w miejscowościach Dąbrowa, Kolonia Rudniki, Zaróg,
Rudniki oraz Piaski

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/23/09

4

Data i miejsce wydania

29.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Tarnowskie Góry

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/081

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1906/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/85/09

4

Data i miejsce wydania

27.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Waldemar Ziętal
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/080

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzania ooś dla budowy wodociągu
w miejscowościach Dąbrowa, Kolonia Rudniki, Zaróg,
Rudniki oraz Piaski

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/23/09

4

Data i miejsce wydania

20.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Tarnowskie Góry

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/079

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania szklanych odpadów komunalnych

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/69/09

4

Data i miejsce wydania

20.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Fundacja Koniczynka-Dzieciom
Poczesna

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/087

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/078

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1375/1 i 1375/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/83/09

4

Data i miejsce wydania

20.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zbigniew Bartyzel
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/077

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 31 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 1401, 1048 i 990

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/82/09

4

Data i miejsce wydania

13.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Aleksandra Kaczmarzyk
Wąsosz

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/076

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie opinii zatwierdzającej program
gospodarki odpadami

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/65/09

4

Data i miejsce wydania

11.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

GEO-KAT Warszawa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/075

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 285/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/81/09

4

Data i miejsce wydania

7.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tadeusz Robak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/085

8

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

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.

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

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/074

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol Stary na działce nr 1282

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/79/09

4

Data i miejsce wydania

7.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Eugeniusz Bukowski
Koniecpol Stary

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/073

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 100 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 3

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/80/09

4

Data i miejsce wydania

7.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Szczepan Bukowski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/072

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie o przekazaniu według właściwości

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/58/09

4

Data i miejsce wydania

7.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Apteka Anna Socha-Miłkowska
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/071

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 8828/4

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/78/09

4

Data i miejsce wydania

4.05.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Ewa Jędrzejczyk
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/070

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 2536

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/77/09

4

Data i miejsce wydania

17.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wojciech Koćwin
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/069

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 35

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/76/09

4

Data i miejsce wydania

17.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Czesław Dylewski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/068

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 1129

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/75/09

4

Data i miejsce wydania

17.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Michoń
Stary Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/076

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/067

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie przekazania według właściwości

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/45/09

4

Data i miejsce wydania

17.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Judyta Belka
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/066

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 2167

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/74/09

4

Data i miejsce wydania

9.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zenobia Sterna
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/065

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 60 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 1017 i 1478

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/73/09

4

Data i miejsce wydania

17.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Andrzej Stępień
Jaworznik

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/074

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/064

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 38 drzew rosnących w m. Piaski
na działce nr 246/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/72/09

4

Data i miejsce wydania

2.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wiesław Auguściak

Koniecpol
7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/063

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m. Zagacie
na działce nr 107

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/71/09

4

Data i miejsce wydania

2.04.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Robert Mruk
Zagacie

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/062

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 223

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/70/09

4

Data i miejsce wydania

31.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Cholewiński
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/071

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 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

2009/B/061

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 1247

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/69/09

4

Data i miejsce wydania

31.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zbigniew Turczyn
Kuźnica Grodziska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/060

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 1480 i 1482

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/68/09

4

Data i miejsce wydania

31.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Irena Turczyn
Kuźnica Grodziska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/069

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/059

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 460

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/67/09

4

Data i miejsce wydania

31.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Krzysztof Kryczka
Okołowice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/058

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 24 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 1199 i 1200

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/66/09

4

Data i miejsce wydania

27.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jan Lis
Okołowice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/057

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1848/18 i 1848/14

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/65/09

4

Data i miejsce wydania

31.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/056

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 545

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/64/09

4

Data i miejsce wydania

26.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zygmunt Belicki
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/055

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 726

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/63/09

4

Data i miejsce wydania

26.03.2009 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 2009/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 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

2009/B/054

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 100 drzew rosnących w m.
Luborcza na działce nr 551 i 570

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/62/09

4

Data i miejsce wydania

26.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tadeusz Duś
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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*

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

Lp.
1

Nr wpisu

2009/B/053

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m. Koniecpol
Stary na działce nr 1146

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/61/09

4

Data i miejsce wydania

26.03.2009 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 2009/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 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

2009/B/052

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie wydania opinii o zatwierdzeniu
programu gospodarki odpadami

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/38/09

4

Data i miejsce wydania

24.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

ZGK GRONEKO Lubanie

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/051

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 13 drzew i krzewu gat. Głóg o
pow. 10m² rosnących w m. Koniecpol na działce nr 566/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/60/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Piotr Sroka
Skałka Polska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/061

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 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

2009/B/050

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 17 drzew rosnących w m. Załęże
na działce nr 393

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/58/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Łukasz Marczak
Krasocin

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/049

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 963

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/57/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wiesław Matyśkiewicz
Kuźnica Grodziska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/057

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/048

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 110 drzew rosnących w m.
Rudniki na działce nr 27, 411 i 511

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/56/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 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 2009/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 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

2009/B/047

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 50 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 464 i 913

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/55/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Mirosław Synowiec
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/046

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 387 i 1073

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/54/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Emil Robak
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/045

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 12127/2 i 1417

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/52/09

4

Data i miejsce wydania

19.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Piotr Kochanowski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/044

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących
w m.Radoszewnica na działce nr 375, 270 i 871

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/51/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Józef Wypart
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/043

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 40 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 7073/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/50/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Adam Olczyk
Dąbrowa Górnicza

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/042

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.

Koniecpol Stary na działce nr 1963
3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/49/09

4

Data i miejsce wydania

18.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Krzysztof Pawlik
Koniecpol Stary

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/041

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie o przekazaniu według właściwości

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/27/09

4

Data i miejsce wydania

17.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

STYROKON Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Postanowienie ostateczne
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

2009/B/040

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 3394

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/48/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 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 2009/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 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

2009/B/039

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 153

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/47/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 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 2009/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 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

2009/B/038

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 2447/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/46/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Barbara i Jan Kmiecik
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/045

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 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

2009/B/037

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 45 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 1060

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/43/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 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 2009/A/042

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/036

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 5294 i 7700

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/42/09

4

Data i miejsce wydania

16.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zdzisław Siwek
Koniecpol Stary

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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

2009/B/035

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1406

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/41/09

4

Data i miejsce wydania

10.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tadeusz Cipior
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/034

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 32 drzew rosnących w m. Wąsosz
na działce nr 394, 1069 i 1486

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/40/09

4

Data i miejsce wydania

10.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Marian Nowak
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/033

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 8 drzew rosnących w m.
Stanisławice na działce nr 62/3

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/39/09

4

Data i miejsce wydania

3.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Józef Banaszkiewicz
Stanisławice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/038

8

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

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

9

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

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/032

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 28 drzew rosnących w m.Wólka
na działce nr 250/1

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/38/09

4

Data i miejsce wydania

3.03.2009 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 2009/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 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

2009/B/031

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 60 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 1444

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/36/09

4

Data i miejsce wydania

9.03.2009 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 2009/A/035

8

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

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

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 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

2009/B/030

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 8 drzew rosnących w m. Teresów
na działce nr 137

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/35/09

4

Data i miejsce wydania

3.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Pasternak Cecylia
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/029

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej w m. Aleksandrów

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/110/08/09

4

Data i miejsce wydania

3.03.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

PPUH ADIR Kielce

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2008/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 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

2009/B/028

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni
węglowej w Koniecpolu

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/95/08/09

4

Data i miejsce wydania

23.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

PRO-POMIAR Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2008/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 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

2009/B/027

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Szkoły
Podstawowej Nr 1w Koniecpolu

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/109/08/09

4

Data i miejsce wydania

10.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

PRO-POMIAR Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2008/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 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

2009/B/026

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 23 drzew rosnących w m. Stary
Koniecpol na działce nr 521

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/31/09

4

Data i miejsce wydania

13.02.2009 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 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/025

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 1048/3

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/29/09

4

Data i miejsce wydania

10.02.2009 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 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*
12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/024

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących w m. Kuźnica
Wąsowska na działce nr 208

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/27/09

4

Data i miejsce wydania

6.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Czesław Kaczmarzyk
Kuźnica Wąsowska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/023

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 232/4,363

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/25/09

4

Data i miejsce wydania

2.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/022

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m.
Koniecpol na działce nr 1984/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/24/09

4

Data i miejsce wydania

2.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jolanta i Adam Madej
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/021

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 404,405

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/23/09

4

Data i miejsce wydania

2.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Elżbieta Kurzelewska
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/020

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 247

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/22/09

4

Data i miejsce wydania

2.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Łukasz Lis
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/019

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących w m.
Okołowice na działce nr 914,1139/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/21/09

4

Data i miejsce wydania

2.02.2009 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 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.
1

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne
Nr wpisu

2009/B/018

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w m.
Luborcza na działce nr 155

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/20/09

4

Data i miejsce wydania

2.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Gabriel Kapitański
Luborcza

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/017

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 3550/2

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/19/09

4

Data i miejsce wydania

30.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Krzysztof Belka
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/016

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 60 drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 1500,1501

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/18/09

4

Data i miejsce wydania

28.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Janina Musiał
Kuźnica Grodziska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/015

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 35 drzew i 9 krzewów rosnących
w m. Luborcza,Koniecpol Stary,Koniecpol na działce nr
DW 786

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/16/09

4

Data i miejsce wydania

9.02.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Katowice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/014

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7063/3/09

4

Data i miejsce wydania

26.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Usługi Transportowe Wywóz nieczystości płynnych

Marek Świerczyna
Koniecpol
7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 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

2009/B/013

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m. Łysiny
na działce nr 770,809

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/15/09

4

Data i miejsce wydania

23.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Ewa Bał-Bargiel
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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*

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/012

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 20 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 1045,1046

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/14/09

4

Data i miejsce wydania

23.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Barbara Rutkowska
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/015

8

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

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

Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881
9

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

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/011

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 40 drzew rosnących w m. Teresów
na działce nr 43

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/13/09

4

Data i miejsce wydania

21.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Stanisław Smoła
Teresów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/010

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 100 drzew rosnących w m.
Kolonia Rudniki na działce nr 55

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/12/09

4

Data i miejsce wydania

21.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Andrzej Tabor
Pszenno

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/009

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 12 drzew rosnących w m. Łabędź
na działce nr 107

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/11/09

4

Data i miejsce wydania

21.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Robert Ślęzak
Łabędź

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/008

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 8 drzew rosnących w m.
Radoszewnica na działce nr 890,894

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/9/09

4

Data i miejsce wydania

16.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Dariusz Śnioszek
Radoszewnica

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/007

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 35 drzew rosnących w m.
Koniecpol na działce nr 6333

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/8/09

4

Data i miejsce wydania

16.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zbigniew Kowalski
Koniecpol

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/009

8

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

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

9

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

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/006

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 120 drzew rosnących w m.
Koniecpol Stary na działce nr 379,373

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/6/09

4

Data i miejsce wydania

15.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Adam Połcik
Koniecpol Stary

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/005

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 70 drzew rosnących w m. Kuźnica
Grodziska na działce nr 1129,1131

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/5/09

4

Data i miejsce wydania

15.01.2009 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 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/004

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących w m. Łysiny na
działce nr 235

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/4/09

4

Data i miejsce wydania

13.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Zygmunt Kabała
Łysiny

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/003

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w m. Oblasy

na działce nr DR 1089 S
3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/3/09

4

Data i miejsce wydania

14.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/002

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących w m.
Stanisławice na działce nr 324

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/2/09

4

Data i miejsce wydania

9.01.2009 r. Koniecpol

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Małgorzata Pytlarz
Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

Karta nr 2009/A/003

8

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

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

9

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

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Nr wpisu

2009/B/001

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenia na usunięcie 83 drzew rosnących w m. Rudniki
Kolonia na działce nr 87,88,90

3

Znak sprawy

GKOSBiRG.III.7635/1/09

4

Data i miejsce wydania

9.01.2009 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 2009/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 Decyzja ostateczna
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

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

12

Uwagi

