
2017 ROK 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH  

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu 

publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

(Dz.U.10.186.1249) 

 

Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 1 

 

2  Rodzaj dokumentu pismo 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Pismo informacyjne Kuj.-Pom. 

Woj. Konserwatora Zabytków  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Pismo informacyjne Kuj.-Pom. 

Woj. Konserwatora Zabytków 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.1.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  16.01.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi - 

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 2 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na 

trasie projektowanych rurociągów 

wod-kan. gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.2.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  16.01.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Przekazanie wniosku zgodnie z 

właściwością do Starosty 

Toruńskiego 



Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 3 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 87 obręb Brzeźno, Gmina 

Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.3.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  17.01.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
 

Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 4 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

zapytanie dot. wersji ustawy o 

ochronie przyrody obowiązującej 

od 01.01.2017 r. 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

zapytanie dot. wersji ustawy o 

ochronie przyrody obowiązującej 

od 01.01.2017 r. 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.4.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  19.01.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 5 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 



5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 67/34, 87/12 obręb 

Gronowo, Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.5.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  19.01.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 6 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 14/20,245/1 obręb 

Krobia, Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.6.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  06.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 7 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie dot. wydania 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów złożony przez 

osobę fizyczną (art. 83 f ust 1 pkt 

3a ustawa o ochronie przyrody)  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie dot. wydania 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

134/2 obręb Mierzynek, Gmina 

Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 



7  Znak sprawy ROŚ.6131.7.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  23.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 8 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie dot.  

wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów (art. 83 f ust 1 pkt 

3a ustawa o ochronie przyrody)  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 85 

obręb Kopanino, Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.8.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  07.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 9 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 328 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.9.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  13.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 



info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 10 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

57/12 obręb Nowa Wieś, Gmina 

Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.10.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  21.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 11 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

28/6 obręb Grabowiec, Gmina 

Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.11.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  24.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 



18  Uwagi  

 
 

Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 12 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

50,368/1,53/1 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.12.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  28.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 13 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

235/6,235/20 obręb Grebocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.13.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  27.02.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
 

Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 



1 

 

 Numer karty w 2017 roku 14 

 

2  Rodzaj dokumentu Pismo informacyjne o planowanej 

pielęgnacji drzew 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Pismo informacyjne o planowanej 

pielęgnacji drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Pismo informacyjne o planowanej 

pielęgnacji drzew 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.14.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  01.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 15 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 
Wniosek  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zgody na 

usunięcie drzew 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.15.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  03.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 16 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 266/1 obręb Młyniec 

Drugi, Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.16.2017 



8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  06.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 17 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 819 obręb Grębocin 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.17.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  13.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Przekazano zgodnie z 

kompetencjami do Starosty 

Toruńskiego  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 18 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na dz. 

nr geod. 25 obręb Lubicz Górny 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.18.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  13.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 



13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 19 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek - zapytanie 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

615/27obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.19.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  14.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 20 

 

2  Rodzaj dokumentu pismo 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 
pismo  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Pismo w sprawie możliwości 

wykonania nasadzeń na terenie 

gminy Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.20.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  07.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
 
 



 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 21 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na 

trasie projektowanych rurociągów 

wod-kan. gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.21.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  15.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Wnioskodawca zmienił treść 

wniosku  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 22 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek  

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

159/13 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.22.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  16.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
 
 

Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 23 

 



2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów dz. nr 

geod. 145/1 obręb Mierzynek 

gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.23.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  27.03.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 24 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek  

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów  

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek – zapytanie o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów na dz. nr geod. 

113/4 obręb Młyniec Pierwszy, 

Gmina Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.24.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba fizyczna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  07.04.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 25 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek  

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek do Starosty Toruńskiego 

i Kujawsko-Pomorskiego 

Konserwatora Zabytków dot. dz. 

nr geod. 277/3, 360 – obręb 

Złotoria, Gmina Lubicz 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu  



  

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.25.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  27.04.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 
 

Lp. 

 
 Karta informacyjna 

dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2017 roku 26 

 

2  Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji 

3  Temat dokumentu  inne 

4  Nazwa dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów dz. nr 

geod. 149 obręb Rogówko gmina 

Lubicz 

6 

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński, 

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.26.2017 

8  Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy) Osoba prawna 

9  Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz  28.04.2017 

10  Dokument zatwierdził nie dotyczy 

11  Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak 

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi  

 


