
FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/2/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 2 sosny, 2
akacje i wierzba.

Zakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635-01/09Znak sprawy

4 2009-01-22 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/1/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/1/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/4/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 1 topolaZakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635.02/09Znak sprawy

4 2009-01-22 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/3/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/3/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/6/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 10 olszyn, 2
wierzby i topola

Zakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635-03/09Znak sprawy

4 2009-02-09 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/5/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/5/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/8/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 4 topole.Zakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635.04/09Znak sprawy

4 2009-02-09 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/7/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/7/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/10/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 4 topole.Zakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635-05/09Znak sprawy

4 2009-02-12 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/9/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/9/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/12/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 3 topole.Zakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635-06/09Znak sprawy

4 2009-02-12 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/11/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/11/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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FORMULARZ B - karta informacyjna dla:
 - decyzji i postanowień
 - wskazań lokalizacyjnych

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1 karta nr/14/09/BNumer wpisu

2 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów - 4 topole. Zakres przedmiotowy decyzji

3 ROR.7635-07/09Znak sprawy

4 2009-02-12 Urząd Gminy BądkowoData i miejsce wydania

5 Wójt Gminy BądkowoNazwa organu, który wydał decyzję

6 Dane zastrzeżoneNazwa podmiotu, którego decyzja
dotyczy

7 karta nr/13/09/ANumer wpisu wnioski dotyczącego
decyzji

8 Urząd Gminy w Bądkowie, Referat Obsługi Rolnictwa,Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

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

10 Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

11 karta nr/13/09/ANumery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy decyzja

12 Uwagi
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