Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
1

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
2

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 46/4 obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.1.2018
Osoba fizyczna
02.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 302/2 obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.2.2018
Osoba fizyczna
04.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz

Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
3

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
4

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)

Tak
-

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Rodzinne Ogrody
Działkowe „Elana” w Rogówku
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
123/6, 123/7, 132, 133 obręb
Rogówko, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.3.2018
Osoba prawna
04.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 126/25 obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.4.2018
Osoba fizyczna

9
10
11
12

Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
6

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

08.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

5
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Toruńskie Wodociągi Sp. z
o.o.
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu na
działce nr geod. 336/10, 245/2,
246/2, 336/9, 252/6, 223/3 obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.5.2017
Osoba prawna
05.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia

drzew dz. nr geod. 241/19 obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.6.2018
Osoba fizyczna
16.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
7

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 258/7, 258/15
obręb Krobia, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.7.2018
Osoba fizyczna
09.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

8
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Toruńskie Wodociągi Sp. z
o.o.

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
9

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
10

1

inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu na
działce nr geod. 150 obręb
Grabowiec, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.8.2017
Osoba prawna
16.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 588/2, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.9.2018
Osoba fizyczna
10.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

2

Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 430, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.10.2018
Osoba fizyczna
15.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Tak
-

11
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Toruńskie Wodociągi Sp. z
o.o.
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu na
działce nr geod. 41/7 obręb
Jedwabno, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.11.2017
Osoba prawna
16.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

18

Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
13

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

12
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 810/4, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.12.2018
Osoba fizyczna
08.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 395/41, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.13.2018
Osoba fizyczna
29.01.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
14

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
15

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 633/13, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.14.2018
Osoba fizyczna
01.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Rodzinne Ogrody
Działkowe „Nad Drwęcą” w
Lubiczu Dolnym
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
401/7 obręb Lubicz Dolny, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz

ROŚ.6131.15.2018
Osoba prawna
19.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
16

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
17

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 435/1, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.16.2018
Osoba fizyczna
14.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp
.

inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 1/32, obręb
Kopanino, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.17.2018
Osoba fizyczna
15.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

18

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Oświadczenie o występowaniu
złomów i wywrotów
inne
Oświadczenie
Oświadczenie o występowaniu
złomów i wywrotów na działce nr
geod 139/1 -obręb Lubicz Dolny,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.18.2018
Osoba fizyczna
16.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

19
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142

– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 89, obręb
Brzezinko, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.19.2018
Osoba fizyczna
16.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Tak
-

20
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 389/4, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.20.2018
Osoba fizyczna
19.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

21
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 385, 363, 398,
obręb Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.21.2018
Osoba fizyczna
19.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

22
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 651/12, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.22.2018
Osoba fizyczna
20.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7

Znak sprawy

Tak
-

23
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 339/5, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.23.2018
Osoba fizyczna
20.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

24
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 436, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.24.2018

8
9
10
11
12

Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Osoba fizyczna
21.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

25
Pismo informujące o planowanej
wycince drzew i krzewów
inne
Pismo informujące o planowanej
wycince drzew i krzewów
Pismo informujące o planowanej
wycince drzew i krzewów dz. nr
geod. 114/22, 114/23, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.25.2018
Osoba fizyczna
23.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

26
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 368/8, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.26.2018
Osoba fizyczna
26.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

27
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 369/3, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.27.2018
Osoba fizyczna
26.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

28
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia

przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 401/1, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.28.2018
Osoba fizyczna
26.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Tak
-

29
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 403/1, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.29.2018
Osoba fizyczna
26.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
31

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

30
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 580/2, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.30.2018
Osoba fizyczna
28.02.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Spółdzielnie Mieszkaniową
w Lubiczu Górnym
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
459/2 obręb Lubicz Górny, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.31.2018
Osoba prawna
05.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

17
18

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu

-

32
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 217/1, obręb
Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.32.2018
Osoba fizyczna
05.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

33
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 212/2, obręb
Gronowo, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.33.2018
Osoba fizyczna
06.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy

Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

12

Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Tak
-

34
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 139/1, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.34.2018
Osoba fizyczna
08.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

35
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 114/23, obręb

Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.35.2018
Osoba fizyczna
08.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

36
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 159/13, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.36.2018
Osoba fizyczna
21.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

37
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia

drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 137/17, obręb
Mierzynek, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.37.2018
Osoba fizyczna
12.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Tak
-

38
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 91/11, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.38.2018
Osoba fizyczna
14.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
39

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez GDDKiA Oddział
Bydgoszczy, Rejon Toruń
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
389/3 obręb Grębocin, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.39.2018
Osoba prawna
14.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

40
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 57/11, obręb
Nowa Wieś, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.40.2018
Osoba fizyczna
14.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak

15
16
17
18

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
41

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

-

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Ochotnicza Straż Pożarną
Rogówko
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
124/6 obręb Rogówko, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.41.2018
Osoba prawna
13.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

42
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 107/22, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.42.2018
Osoba fizyczna
20.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Tak
-

43
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 59/44, obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.43.2018
Osoba fizyczna
20.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

44
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 172/15, obręb
Krobia, Gmina Lubicz

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.44.2018
Osoba fizyczna
22.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3

Temat dokumentu

Tak
-

45
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, Rejon w Toruniu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
61/4 obręb Nowa Wieś, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.45.2018
Osoba prawna
26.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

46
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne

Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 486, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.46.2018
Osoba fizyczna
27.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

4

Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

47
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 112/3, obręb
Gronowo, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.47.2018
Osoba fizyczna
27.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

48
wniosek o wydanie decyzji (od

17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 640/6, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.48.2018
Osoba fizyczna
29.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Tak
-

49
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 120/2, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.49.2018
Osoba fizyczna
03.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

17
18

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu

-

50
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 120/2, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.50.2018
Osoba fizyczna
04.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

51
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 289/11, obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.51.2018
Osoba fizyczna
05.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy

Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

12

Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Tak
-

52
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 615/69, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.52.2018
Osoba fizyczna
11.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

53
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 126/20, obręb

Kopanino, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.53.2018
Osoba fizyczna
13.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

54
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 98/2, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.54.2018
Osoba fizyczna
13.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

55
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia

drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 807, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.55.2018
Osoba fizyczna
16.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Tak
-

56
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Toruńskie Wodociągi Sp. z
o.o. w Toruniu, Wydział
Produkcji Wody,
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
82/28 obręb Jedwabno, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.56.2018
Osoba prawna
16.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

57
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 359/3, obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.57.2018
Osoba fizyczna
19.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

58
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 359/3, 360/2,
obręb Młyniec Drugi, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.58.2018
Osoba fizyczna
19.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00

info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Tak
-

59
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 359/3, 360/2,
obręb Młyniec Drugi, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.59.2018
Osoba fizyczna
19.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

60
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 359/3, 360/2,
obręb Młyniec Drugi, Gmina
Lubicz

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.60.2018
Osoba fizyczna
19.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
62

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Tak
-

61
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 17/8, obręb
Rogówko, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.61.2018
Osoba fizyczna
23.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na

usuniecie drzewa dz. nr geod. 7/4,
7/3 obręb Lubicz Dolny, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.62.2018
Osoba Fizyczna
26.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp
.

Tak
-

63
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Rodzinny Ogród Działkowy
ELANA w Toruniu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
123/6, 123/7 obręb Rogówko,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.63.2018
Osoba prawna
23.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

64
Oświadczenie o występowaniu
złomów i wywrotów
inne
Oświadczenie

Oświadczenie o występowaniu
złomów i wywrotów na działce nr
geod 270 -obręb Lubicz Górny,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.64.2018
Osoba fizyczna
27.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

65
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 103, obręb
Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.65.2018
Osoba fizyczna
30.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

66
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew, obręb Złotoria, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.66.2018
Osoba fizyczna
30.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

67
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w
Lubiczu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod. 317
obręb Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.67.2018
Osoba prawna
27.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

68
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w
Lubiczu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod. 858
obręb Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.68.2018
Osoba prawna
27.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

69
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w
Lubiczu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod. 379,
462 obręb Grębocin, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.69.2018
Osoba prawna
27.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

17
18

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

-

70
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w
Lubiczu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
149/6 obręb Gronowo, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.70.2018
Osoba prawna
06.03.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

71
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 63/9, obręb
Mierzynek, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.71.2018
Osoba fizyczna
09.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz

Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Tak
-

72
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 86/11, obręb
Grabowiec, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.72.2018
Osoba fizyczna
08.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

73
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 86/12, obręb
Grabowiec, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,

Gmina Lubicz
ROŚ.6131.73.2018
Osoba fizyczna
08.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

74
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 91/10, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.74.2018
Osoba fizyczna
14.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

75
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak

zwana milcząca zgoda)
3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 771/5, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.75.2018
Osoba fizyczna
15.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

76
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 30/1, obręb
Rogowo, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.76.2018
Osoba fizyczna
25.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie

77
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 399, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.77.2018
Osoba fizyczna
04.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

78
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 93, obręb
Jedwabno, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.78.2018
Osoba fizyczna
15.05.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak

15
16
17
18

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz

-

79
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 376, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.79.2018
Osoba fizyczna
19.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

80
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 30/1, obręb
Rogowo, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.80.2018
Osoba fizyczna
21.06.2018

10
11
12

Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

81
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 284/2, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.81.2018
Osoba fizyczna
21.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

82
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Przedszkole Publiczne
„Chatka Puchatka”
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
51/77 obręb Lubicz Górny,
Gmina Lubicz

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.82.2018
Osoba prawna
25.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

Tak
-

83
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Wójta Gminy Lubicz
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
41/12, 41/8 obręb Lubicz Górny,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.83.2018
Osoba prawna
27.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

84
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp
.

drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 385/8, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.84.2018
Osoba fizyczna
25.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

86

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Oświadczenie o wykonaniu
zabiegów pielęgnacyjnych na
drzewach/krzewach
inne
Oświadczenie
Oświadczenie o wykonaniu
zabiegów pielęgnacyjnych na
drzewach/krzewach na działce nr
geod 39-obręb Lubicz Dolny,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.86.2018
Osoba fizyczna
29.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

87
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142

– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 124, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.87.2018
Osoba fizyczna
25.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Tak
-

88
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 353, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.88.2018
Osoba fizyczna
29.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp
.

89
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Ochotniczą Straż Pożarna w
Gronowie
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
67/36 obręb Gronowo, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.89.2018
Osoba prawna
02.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

90
Oświadczenie o występowaniu
złomów i wywrotów
inne
Oświadczenie
Oświadczenie o występowaniu
złomów i wywrotów na działce nr
geod 89/3-obręb Złotoria, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.90.2018
Osoba fizyczna
27.04.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

91
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Zespół Szkół, Centrum
Kształcenia Ustawicznego w
Gronowie
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
67/34, 205 obręb Gronowo,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.91.2018
Osoba prawna
04.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

92
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 98/21, obręb
Nowa Wieś, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.92.2018
Osoba fizyczna
29.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

14
15
16
17
18

Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)

93
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 98/20, obręb
Nowa Wieś, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.93.2018
Osoba fizyczna
29.06.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

94
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 41/11, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.94.2018
Osoba fizyczna

9
10
11
12

Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

05.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

95
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 118/20, obręb
Nowa Wieś, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.95.2018
Osoba fizyczna
06.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

96
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia

drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 331/15, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.96.2018
Osoba fizyczna
11.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

Tak
-

97
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 65/9, obręb
Brzeźno, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.97.2018
Osoba fizyczna
11.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

98
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono

zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 84/2, obręb
Brzeźno, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.98.2018
Osoba fizyczna
12.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Tak
-

99
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 564/3, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.99.2018
Osoba fizyczna
17.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

18

Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
100
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 191, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.100.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
23.07.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
101
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 107/13, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.101.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
27.07.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz

Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
102
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 220/1, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.102.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
02.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
103
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 46/4, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
104
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 34/36, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.104.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
03.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.103.2018
Osoba fizyczna
31.07.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
105
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia

przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 319/21, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.105.2018
Osoba fizyczna
03.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
106
Rodzaj dokumentu
Oświadczenie występowania
złomu i wywrotu
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie złomu/wywrotu

1
2
3
4

Tak
-

Zgłoszenie złomu/wywrotu na dz.
nr geod. 165, obręb Grabowiec,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.106.2018
Osoba fizyczna
07.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
107
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142

1
2

Tak
-

– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 20/28, obręb
Kopanino, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.107.2018
Osoba fizyczna
06.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
108
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 32/14, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.108.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
09.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Tak
-

Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
109
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 443/6, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.109.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
09.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi
Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
110
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 319/23, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.110.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
09.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
111
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 175/52, obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.111.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
09.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
112
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 43/6, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.112.2018

8
9
10
11
12

Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
113
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 386/2, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.113.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
13.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2
3
4

Osoba fizyczna
10.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
114
Rodzaj dokumentu
Oświadczenie występowania
złomu i wywrotu
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie złomu/wywrotu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Zgłoszenie złomu/wywrotu na dz.
nr geod. 183/21, obręb Nowa
Wieś, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,

Gmina Lubicz
ROŚ.6131.114.2018
Osoba fizyczna
16.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
115
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 77/9, obręb
Grabowiec, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.115.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
16.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
116
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak

zwana milcząca zgoda)
3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
117
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 349/5, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.117.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
16.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.

inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 55/42, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.116.2018
Osoba fizyczna
14.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
119
Rodzaj dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 151/27, obręb
Kopanino, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.119.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
13.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

118
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 349/4, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.118.2018
Osoba fizyczna
16.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
121
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 403/24, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.121.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
17.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

120
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Przedszkole Publiczne
„Chatka Puchatka”
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
51/77 obręb Lubicz Górny,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.120.2018
Osoba prawna
17.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

15
16
17
18

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
122
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 183/21, obręb
Nowa Wieś, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.122.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
16.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9

-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
123
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 125/8, obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.123.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
17.08.2018

10
11
12

Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
124
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 151/27, obręb
Kopanino, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.124.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
13.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4

nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
125
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 144/1, obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.125.2018
Osoba fizyczna
14.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
126
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 250/12, obręb
Krobia, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.126.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
20.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
127
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie

przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 865, obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.127.2018
Osoba fizyczna
17.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
128
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
17.01.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142
– Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa, możliwość wyrażenia
przez organ sprzeciwu lub tak
zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 10, obręb
Jedwabno, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.128.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
14.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Tak
-

Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
129
Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w
Bydgoszczy, Rejon w Toruniu
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod. 25
obręb Lubicz Górny, Gmina
Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.129.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba prawna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
24.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi
Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
130
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 578/22, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.130.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
21.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
131
Rodzaj dokumentu
Oświadczenie występowania
złomu i wywrotu
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie złomu/wywrotu

1
2
3
4

Tak
-

Zgłoszenie złomu/wywrotu na dz.
nr geod. 443/6, obręb Lubicz
Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.131.2018
Osoba fizyczna
23.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
132
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 578/35, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.132.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
22.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Tak
-

Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi
Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
133
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 69/20, obręb
Rogówko, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.133.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
16.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz

134
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Parafię Rzymsko Katolicką w Gronowie
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
74/6 - obręb Gronowo, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.134.2018
Osoba prawna
30.08.2018

10
11
12

Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
135
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 24/10, obręb
Jedwabno, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.135.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
28.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2
3
4

nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
136
Rodzaj dokumentu
Oświadczenie występowania
złomu i wywrotu
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie złomu/wywrotu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Zgłoszenie złomu/wywrotu na dz.
nr geod. 184/10, 184/11, 184/12,
184/25, 184/26, obręb Nowa
Wieś, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz

ROŚ.6131.136.2018
Osoba fizyczna
29.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
138
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew

1
2

3
4

Tak
-

137
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa/krzewu złożony
przez Parafię Rzymsko Katolicką w Gronowie
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
74/5 - obręb Gronowo, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.137.2018
Osoba prawna
30.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 231/2, obręb
Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.138.2018
Osoba fizyczna
30.08.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
139
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 34/37, obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.139.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
31.08.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
140
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie

przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 55/65, obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.140.2018
Osoba fizyczna
04.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

2

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
141
Rodzaj dokumentu
Oświadczenie

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
142
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od

1

1
2

Tak
-

inne
Zgłoszenie zagrożenia
bezpieczeństwa na skuter
przewrócenia się drzewa
na dz. nr geod. 408, obręb Lubicz
Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.141.2018
Osoba fizyczna
06.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 110/1, 110/2 obręb Rogowo, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.142.2018
Osoba fizyczna
04.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
143
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 110/1,
110/2431//10 - obręb Lubicz
Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.143.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
11.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Tak
-

16
17
18

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
144
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 67/6- obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.144.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
11.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
145
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 72/2 - obręb
Mierzynek, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.143.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
12.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

11
12

Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
146
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 1/17 - obręb
Kopanino, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.146.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
17.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
147
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia

drzew dz. nr geod. 56/2 - obręb
Kopanino, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.147.2018
Osoba fizyczna
17.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
149
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)

1
2

Tak
-

148
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Polski związek Działkowców
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
45/295 - obręb Lubicz Dolny,
Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.148.2018
Osoba prawna
18.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
151
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.

1
2

inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 433/9 - obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.149.2018
Osoba fizyczna
19.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

150
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Fasterm Budownictwo Sp. z o. o.
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
46/11, 46/15 - obręb Lubicz
Górny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.150.2018
Osoba prawna
19.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 563/2 - obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.151.2018
Osoba fizyczna
20.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
152
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 16/1, 20/7 obręb Grabowiec, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.152.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
24.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Tak
-

Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
153
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 250/12 obręb Krobia, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.153.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
26.09.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie

154
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Parafie rzymsko - katolicką pe.
Św. Teresy w Grębocinie
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod.
224/1 - obręb Grębocin, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.154.2018
Osoba prawna
02.10.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak

15
16
17
18

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
155
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 156/12 obręb Złotoria, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.155.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
03.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

-

156
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Powiatowy Zarząd Dróg w
Toruniu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzewa dz. nr geod. 237
- obręb Gronowo, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.156.2018
Osoba prawna
08.10.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz

Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
158
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 395/43 obręb Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.158.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
10.10.2018

1
2

3
4
5

6
7
8
9

Tak
-

157
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez S.
C. Stolgro, Grębocin
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod.
411/5 - obręb Grębocin, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.157.2018
Osoba prawna
09.10.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

10
11
12

Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
159
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 289/12 obręb Krobia, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.159.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
15.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4

nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
160
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 262/4 - obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.160.2018
Osoba fizyczna
11.10.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
161
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 338 - obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.161.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
19.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
162
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie

przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 769 - obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.162.2018
Osoba fizyczna
22.10.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
163
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa dz. nr geod. 32/6 - obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.163.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
22.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Tak
-

Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
164
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 35/12 - obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.164.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
23.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi
Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
165
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 65/5 - obręb
Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.165.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
24.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
166
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa dz. nr geod. 65/9 - obręb
Brzeźno, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.166.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
29.10.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
167
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa dz. nr geod. 146 - obręb
Gronowo, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.167.2018

8
9
10
11
12

Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
168
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 140/2 - obręb
Młyniec Drugi, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.168.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
02.11.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3

Osoba fizyczna
30.10.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
169
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne

Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 427 - obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.169.2018
Osoba fizyczna
02.11.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

4

Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
170
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 613/48 obręb Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.170.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
06.11.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
171
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od

23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa dz. nr geod. 118/18, 500 obręb Złotoria, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.171.2018
Osoba fizyczna
06.11.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
172
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 621/10 obręb Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.172.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
06.11.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
-

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Tak
-

17
18

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

173
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Kujawski TRUCK CENTER
Sp. z o. o.
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod. 46/7
- obręb Rogówko, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.157.2018
Osoba prawna
07.11.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

174
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Powiatowy Zarząd Dróg w
Toruniu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod. 18 obręb Jedwabno, dz. nr geod. 70 obręb Brzezinko, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.174.2018
Osoba prawna
13.11.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

16
17
18

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.
1

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
176
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 59/3 - obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.176.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
19.11.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

-

175
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Powiatowy Zarząd Dróg w
Toruniu
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod.
232/10 - obręb Krobia, Gmina
Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.175.2018
Osoba prawna
13.11.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
177
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 99, 102- obręb
Jedwabno, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.177.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
20.11.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
178
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 286/10 - obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,

Gmina Lubicz
ROŚ.6131.178.2018
Osoba fizyczna
26.09.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
179
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 822 - obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.179.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
22.11.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
180
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu

lub tak zwana milcząca zgoda)
3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
181
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa dz. nr geod. 55 - obręb
Brzezinko, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.181.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
05.12.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.

inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 243/22 - obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.180.2018
Osoba fizyczna
28.11.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

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

1

Numer karty w 2018 roku

2

Rodzaj dokumentu

3
4

Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

7
8
9
10
11
12

Znak sprawy
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
183
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 194/5 - obręb
Złotoria, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.183.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
07.12.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

182
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 27/1 - obręb
Brzezinko, Gmina Lubicz
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
ROŚ.6131.182.2018
Osoba fizyczna
05.12.2018
nie dotyczy
nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

15
16
17
18

Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
184
Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Szkoła Podstawowa w Lubiczu
Dolnym
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod. 613,
316/14, 178/3, 171/1 - obręb
Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.184.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba prawna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
12.12.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
185
Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Parafia Rzymsko - katolicka,
Lubicz Górny
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod. 449 obręb Lubicz Górny, Gmina
Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.185.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba prawna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
17.12.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Lp.

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
186
Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew złożony przez
Parafia Rzymsko - katolicka,
Lubicz Górny
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew dz. nr geod.
156/1, 156/3 - obręb Kopanino,
Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.186.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba prawna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
18.12.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

Tak
-

Karta informacyjna
dla wniosków o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Numer karty w 2018 roku
187
Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji (od
23.08.2018 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o ochronie
przyrody Dz. U. 2018 r., poz.
1614 – Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzewa, możliwość
wyrażenia przez organ sprzeciwu
lub tak zwana milcząca zgoda)
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew dz. nr geod. 331/12 - obręb
Grębocin, Gmina Lubicz
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Woj.Kuj.-Pom., powiat toruński,
Gmina Lubicz
Znak sprawy
ROŚ.6131.187.2018
Dokument wytworzył (dane wnioskodawcy)
Osoba fizyczna
Data dokumentu - data wpływu wniosku do organu prowadzącego wykaz
19.12.2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy

11
12

Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu

13
14
15
16
17
18

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

nie dotyczy
Urząd Gminy Lubicz
Ul. Toruńska 21. 87-162 Lubicz
Tel. 56 621 21 00
info@lubicz.pl
Tak
-

