
BURMISTR
MIASTA I GMINY

STASZ< ^ Staszow, 26.09.2014 r.
ul. Of

IKOS.6131.164.2014.IV

OGLOSZEME

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku - o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oce-

nach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 tekst jednolity z pozn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminv Staszow

podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie

danych WNIOSKU Pani Katarzyny Kufrej-Debskiej. o wydanie zezwolenia na usuniecie osmiu

drzew gat. swierk i dwoch drzew gat. jodla. rosn^cych na terenie nieruchomosci o nr ewid. 91/3,

obreb ewid. Staszow. stanowiacej wlasnosc Wnioskodawcy.
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URZAD MIASTA
28-20!) Slasz

Wydziai
Komunalnej >OcIhopv*

Publicznie dostepnv wykaz danych o dokumentach zawieraj^cych
informacje o srodowisku i jego ochronie

Lp Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 320/2014

2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu Ochrona zwierzat oraz roslin

4 Nazvva dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie
drzew

5 Zakres przedmiotowy dokumentu -
opis dokumentu

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia
na usuniecie osmiu drzew gat. swierk i dwoch
drzew gat. jodla, rosnacych na terenie
nieruchomosci o nr ewid. 91/3. obreb ewid.

Staszow. stanowiacej wlasnosc
Wnioskodawcy.

6 Obszar, ktorego dokument dotyczy,
zgodnie z podzialem
administracyjnym kraju

Wojewodztwo: Swietokrzyskie
Powiat: Staszow

Gmina: Staszow

7 Znak sprawy IKOS.6131.164.2014.IV

8 Dokument wytworzyl Pani Katarzyna Kufrej-Debska

9 Data dokumentu 26.09.2014 r.

10 Dokument zatwierdzil

11 Data zarvvierdzenia dokumentu

12 Miejsce przechowywania dokumentu Urzad Miasta i Gminy Staszow. Wydzial
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Srodowiska pokoj nr 9, parter,
telefonnrO 15 864 83 44

13 Adres elektroniczny zawieraj^cy
odnosnik do dokumentu

14 Czy dokument jest ostateczny nie

15 Numery kart innych dokumentow
w sprawie

16 Data zamieszczenia w wykazie
danvch o dokumencie

17 Zastrzezenia dotycz^ce
nieudostepniania informacji

18 Uwagi

Z up. BUR


