L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

1/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.1.2011

4

Data złożenia

2011-01-04

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
1/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

2/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.2.2011

4

Data złożenia

2011-01-05

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
2/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

3/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.3.2011

4

Data złożenia

2011-01-05

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
3/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

4/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.4.2011

4

Data złożenia

2011-01-05

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
4/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

5/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.5.2011

4

Data złożenia

2011-01-10

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
5/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

6/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.6.2011

4

Data złożenia

2011-01-12

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
6/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

7/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.7.2011

4

Data złożenia

2011-01-12

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
7/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

8/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.8.2011

4

Data złożenia

2011-01-17

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
8/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

9/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.9.2011

4

Data złożenia

2011-01-17

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
9/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

10/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.10.2011

4

Data złożenia

2011-01-20

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

10/B/2011

12

Uwagi

-

Karty powiązane z podmiotem:

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

11/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.11.2011

4

Data złożenia

2011-01-21

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wymagane zgody pozostałych współwłaścicieli
działki

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

-

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

12/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.12.2011

4

Data złożenia

2011-01-24

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
12/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

13/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.13.2011

4

Data złożenia

2011-01-24

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
13/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

14/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.14.2011

4

Data złożenia

2011-01-26

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
14/B/2011

-

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek
o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

15/A/2011

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie wnioskodawcy

3

Znak sprawy

GK.6131.15.2011

4

Data złożenia

2011-01-26

5

Dane wnioskodawcy

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Prawo własności, mapa

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
7

Nazwa organu – adresata wniosku

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

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

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Referat
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Mickiewicza
7; tel. 33/ 876 60 04

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12

Uwagi

Karty powiązane z podmiotem:
15/B/2011

-

