
Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/98

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/78/07

4 Data i miejsce wydania  10.12.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Robak Wacława i Tadeusz
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/066

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/097

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 
w Zarogu     

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/116/07

4 Data i miejsce wydania  31.12.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/096



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 
w Rudnikach     

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/115/07

4 Data i miejsce wydania  31.12.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/095

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/77/07

4 Data i miejsce wydania  05.12.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sroka Piotr
Skałka Polska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/065

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/094

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 
technologicznej do produkcji płyt wiórowych    

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/110/07



4 Data i miejsce wydania  4.12.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/093

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/76/07

4 Data i miejsce wydania 02.12.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sroka Anna
Aleksandrów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/064

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/092

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/74/07

4 Data i miejsce wydania  23.11.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Klub Janusz
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/063



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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/091

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/73/07

4 Data i miejsce wydania  19.11.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Rutkowski Jacek
Luborcza

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/062

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/090

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/72/07

4 Data i miejsce wydania  13.11.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Szymak Fabian
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/061

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

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

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

Decyzja ostateczna



10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/089

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/70/07

4 Data i miejsce wydania  09.11.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/060

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/088

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/69/07

4 Data i miejsce wydania  09.11.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/059

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/087

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/68/07

4 Data i miejsce wydania  09.11.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Robak Wacława
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/058

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/086

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/67/07

4 Data i miejsce wydania  05.11.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jamrozik Marian
Teresów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/057

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/085

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/66/07

4 Data i miejsce wydania  31.10.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/056

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/084

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu 
dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku 
odpadów drzewnych   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/104/07

4 Data i miejsce wydania  31.10.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/083

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/64/07

4 Data i miejsce wydania  25.10.2007 r. Koniecpol

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



6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Radło Ryszard
Stanisławice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/055

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/082

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/62/07

4 Data i miejsce wydania  17.10.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/054

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/081

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/61/07

4 Data i miejsce wydania  25.10.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Musiał Józef
Aleksandrów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/053

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

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



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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/080

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/60/07

4 Data i miejsce wydania  17.10.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Radło Ryszard
Stanisławice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/052

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/079

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/58/07

4 Data i miejsce wydania  17.10.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/051

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 



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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/078

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/57/07

4 Data i miejsce wydania  17.10.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/050

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/077

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/99/07

4 Data i miejsce wydania  17.10.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Detko Tadeusz 
Okołowice  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/076

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/55/07

4 Data i miejsce wydania  26.09.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych
w Koniecpolu

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/049

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/075

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/90/07

4 Data i miejsce wydania  21.09.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy KAESER KOMPRESSOREN sp.z o.o. 
Warszawa  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/074

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/54/07

4 Data i miejsce wydania  19.09.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/074

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/073

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/85/07

4 Data i miejsce wydania  19.09.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/072

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/81/07

4 Data i miejsce wydania  14.09.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy AM Trans Progres sp. z o.o. 
Poznań  



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/071

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/53/07

4 Data i miejsce wydania  12.09.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/047

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/070

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/77/07

4 Data i miejsce wydania  12.08.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany s.c. Danuta i Piotr 
Gawlik , Cieszyn   

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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



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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/069

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/52/07

4 Data i miejsce wydania  10.09.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświetszego Serca Pana 
Jezusa  w Łysinach

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/046

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/068

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku 
warsztatu  w Koniecpolu     

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/76/07

4 Data i miejsce wydania  10.09.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Ewa i Jakub Młyńczak
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 



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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/067

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/69/07

4 Data i miejsce wydania  21.08.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/066

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej 
w Koniecpolu     

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/68/07

4 Data i miejsce wydania  20.08.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy S.C. Yukon Justyna Starostecka-Łacisz i Konrad Łacisz 
Radomsko

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/065

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja uchylająca decyzję nakazującą usunięcie odpadów 
z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/66/07

4 Data i miejsce wydania  23.07.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/064

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/53/07

4 Data i miejsce wydania  23.07.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Edyta Murzynowska-Rogala
Włoszczowa  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/063



2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/65/07

4 Data i miejsce wydania  9.08.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Czesław Konik 
Rudniki  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/062

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie o odstąpieniu obowiązku sporządzenia 
raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
kanalizacji sanitarnej    

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/59/07

4 Data i miejsce wydania  24.07.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Gaja 
Kraków   

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/061

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/53/07

4 Data i miejsce wydania  23.07.2007 r. Koniecpol



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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Edyta Murzynowska-Rogala
Włoszczowa  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/060

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/52/07

4 Data i miejsce wydania  23.07.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stypka Dariusz DAREX
Koniecpol  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/059

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/51/07

4 Data i miejsce wydania  23.07.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Agnieszka i Robert Wideryńscy
Koniecpol  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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



komórki organizacyjnej , numer pokoju , numer telefonu 
kontaktowego )

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/058

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci 
wodociągowej   

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/46/07

4 Data i miejsce wydania  16.07.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Miastoprojekt Częstochowa   

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/057

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/45/07

4 Data i miejsce wydania  02.07.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe Częstochowa (EKOTOP 
Poczesna)  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne 



decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/056

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej 
telefonii komórkowej PTK Centertel w Koniecpolu  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/44/07

4 Data i miejsce wydania  28.06.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/055

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia Rozbudowa hali Zakładu INCO-VERITAS 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/33/07

4 Data i miejsce wydania  29.05.2007 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*

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

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

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

Decyzja ostateczna 

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 



dotyczy decyzja/postanowienie*

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/054

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/49/07

4 Data i miejsce wydania  16.05.2007 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 2007/A/045

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/053

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/48/07

4 Data i miejsce wydania  19.04.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Żuchowska Wanda , Cudak Maria
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/044

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/052

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/46/07

4 Data i miejsce wydania  30.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/043

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/051

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/45/07

4 Data i miejsce wydania  19.04.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/042

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/049

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/44/07



4 Data i miejsce wydania  30.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/041

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/048

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/42/07

4 Data i miejsce wydania  30.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Maszczyński Piotr
Kuźnica Wąsowska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/040

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/047

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/41/07

4 Data i miejsce wydania  30.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/039



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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/046

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/40/07

4 Data i miejsce wydania  29.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Sosnowski Andrzej
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/038

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/045

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/39/07

4 Data i miejsce wydania  29.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/037

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

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

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

Decyzja ostateczna



10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/044

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/38/07

4 Data i miejsce wydania  29.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/036

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/043

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/37/07

4 Data i miejsce wydania  29.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Struzik Feliksa
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/035

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/042

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/35/07

4 Data i miejsce wydania  29.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Nowak Robert
Stefanów

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/034

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/041

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/34/07

4 Data i miejsce wydania  29.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/033

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/040

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/33/07

4 Data i miejsce wydania  28.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Jasińska Józefa
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/032

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/039

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/32/07

4 Data i miejsce wydania  28.03.2007 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 2007/A/031

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/038

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja -zezwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/22/07

4 Data i miejsce wydania  28.03.2007 r. Koniecpol

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



6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PROFFESIONAL S.C. Strach 
Rąbień  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/037

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami  

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/21/07

4 Data i miejsce wydania  28.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Przedsiębiorstwo ZET sp. z o.o.
Kędzierzyn Koźle  

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/036

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/20/07

4 Data i miejsce wydania  22.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a



kontaktowego ) 42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/035

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/31/07

4 Data i miejsce wydania  21.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bednarczyk Krzysztof
Sosnowiec

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/030

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/034

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/30/07

4 Data i miejsce wydania  21.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Koza Krzysztof
Oblasy

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/029

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 



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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/033

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie wydania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/11/07

4 Data i miejsce wydania  26.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/032

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie -opinia w sprawie zmiany decyzji 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/19/07

4 Data i miejsce wydania  20.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/031

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/29/07

4 Data i miejsce wydania  14.03.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Siwek Zdzisław
Stary Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/028

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/030

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/28/07

4 Data i miejsce wydania  08.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/027

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/029

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/27/07



4 Data i miejsce wydania  06.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/026

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/028

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/26/07

4 Data i miejsce wydania  06.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/025

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/027

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/25/07

4 Data i miejsce wydania  02.03.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/024



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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/026

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/24/07

4 Data i miejsce wydania  28.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy K.Z.P.P Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/023

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/025

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/23/07

4 Data i miejsce wydania  28.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/021

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

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

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

Decyzja ostateczna



10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/024

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/22/07

4 Data i miejsce wydania  26.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stępień Andrzej
Jaworznik

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/023

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie wydania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/11/07

4 Data i miejsce wydania  26.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/022

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/21/07

4 Data i miejsce wydania  22.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Bojarski Ryszard
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/020

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/021

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/20/07

4 Data i miejsce wydania  21.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Musiał Bogdan
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/019

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/020

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.



3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/19/07

4 Data i miejsce wydania  21.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/018

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/019

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/18/07

4 Data i miejsce wydania  21.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Margas Ryszard
Załęże

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/017

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/018

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/17/07

4 Data i miejsce wydania  21.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Rak Wojciech
Częstochowa



7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/016

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/017

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/16/07

4 Data i miejsce wydania  20.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Wiśniewska Barbara
Bytom

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/015

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/016

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Postanowienie -opinia w sprawie wydania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/9/07

4 Data i miejsce wydania  19.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Usługi Transportowe Skalec Józef 
Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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



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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/015

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/14/07

4 Data i miejsce wydania  16.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/013

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/014

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/12/07

4 Data i miejsce wydania  15.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Celebański Wiesław
Kuźnica Grodziska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/012

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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



12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/013

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/11/07

4 Data i miejsce wydania  14.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/011

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/012

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/10/07

4 Data i miejsce wydania  14.02.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/010

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne



1 Nr wpisu 2007/B/011

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/907

4 Data i miejsce wydania  12.02.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Musiał Janina i Krzysztof
Okołowice

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/009

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/010

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/8/07

4 Data i miejsce wydania  02.02.2007 r.Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Nowakowscy Urszula i Stanisław
Koniecpol

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/008

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/009

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/7/07

4 Data i miejsce wydania  01.02.2007 r. Koniecpol

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



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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/007

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/008

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*  Postanowienie -opinia w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7065/3/07

4 Data i miejsce wydania  24.01.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Starostwo Powiatowe Częstochowa (PHU ANMAR Marek 
Wierzchowski , Dąbrowa Górnicza)

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Postanowienie ostateczne

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/007

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/6/07

4 Data i miejsce wydania  22.01.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Grabowski Mirosław
Łysiny

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/006

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

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Chrząstowska 6a



kontaktowego ) 42-230 Koniecpol 
Referat Ochrony Środowiska , pok. nr 21, tel. 034 3551881

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/006

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/5/07

4 Data i miejsce wydania  22.11.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/005

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/005

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/4/07

4 Data i miejsce wydania  19.01.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stala Stanisław
Kuźnica Wąsowska

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/004

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 



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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/004

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/3/07

4 Data i miejsce wydania  19.01.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Zaskórski Mariusz
Borowce

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/003

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/003

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/2/07

4 Data i miejsce wydania  19.01.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Olczyk Jerzy
Ulesie

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/002

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 



Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/002

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Zezwolenie na usunięcie drzew.

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7635/1/07

4 Data i miejsce wydania  18.01.2007 r. Koniecpol

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

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

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* Karta nr 2007/A/001

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 

Lp.
Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1 Nr wpisu 2007/B/001

2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na przyjmowaniu 
i recyklingu odpadów styropianowych w Koniecpolu 

3 Znak sprawy GKOSBiRG.III.7063/1/07

4 Data i miejsce wydania  4.01.2007 r. Koniecpol

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

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PW Elektromechanika Eksport-Import Stanisław 
Bieńkowski Koniecpol 

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

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

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

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

Decyzja ostateczna

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji 

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

12 Uwagi 


