
2019 ROK 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH  

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

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

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

(Dz.U.10.186.1249) 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 1 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.01.2019 r. na 

dz. nr 271/9, 268/2 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.1.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 09.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 2 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.01.2019 r. na 

dz. nr 268/3 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.2.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 09.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 3 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.01.2019 r. na 

dz. nr 153/37, 153/19 obręb Nowa 

Wieś, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.4.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 09.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 09.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 4 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 15.01.2019 r. na 

dz. nr 191/7 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.5.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 5 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 15.01.2019 r. na 

dz. nr 426 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.6.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 6 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 15.01.2019 r. na 

dz. nr 335/9 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.7.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 7 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 15.01.2019 r. na 

dz. nr 432/23 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.8.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 8 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 15.01.2019 r. na 

dz. nr 77/9 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.9.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 9 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 23.01.2019 r. na 

dz. nr 144/9, 144/10 obręb 

Złotoria, Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.12.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 28.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 10 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 23.01.2019 r. na 

dz. nr 12/7 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.14.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 28.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 11 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 23.01.2019 r. na 

dz. nr 12/7 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.15.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 28.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 12 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.01.2019 r. na 

dz. nr 63/7, 63/9 obręb 

Mierzynek, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.16.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 13 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.01.2019 r. na 

dz. nr 242/17 obręb Krobia, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.17.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 01.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 01.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 14 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 31.01.2019 r. 

na działce nr geod 153 obręb 

Gronowo, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.18.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 15 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.01.2019 r. na 

dz. nr 148 obręb Mierzynek, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.19.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 16 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.01.2019 r. na 

dz. nr 32/8 obręb Mierzynek, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.20.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 17 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.01.2019 r. na 

dz. nr 346/2, 345/2 obręb Młyniec 

Drugi, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.21.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 18 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 29.01.2019 r. 

na działce nr geod 145/1 obręb 

Mierzynek, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.22.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.02.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 19 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.01.2019 r. na 

dz. nr 140/7 obręb Kopanino, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.23.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 20 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.02.2019 r. na 

dz. nr 90/14 obręb Rogowo, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.24.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 21 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.02.2019 r. na 

dz. nr 225 obręb Kopanino, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.25.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 22 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.03.2019 r. 

na działkach nr geod 310/11, 

309/6 obręb Złotoria oraz 61/1 

obręb Nowa Wieś, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.26.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 



14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 23 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.02.2019 r. na 

dz. nr 386/2, 386/3 obręb 

Grębocin, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.27.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 21.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 21.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 24 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.02.2019 r. na 

dz. nr 11/1 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.28.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 25 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.02.2019 r. na 

dz. nr 143 obręb Gronowo, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.29.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 26 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.02.2019 r. na 

dz. nr 144 obręb Gronowo, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.30.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 21.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 21.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 27 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.02.2019 r. na 

dz. nr 10/9 obręb Grabowiec, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.32.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 28 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.02.2019 r. na 

dz. nr 137/8 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.33.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 29 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 21.02.2019 r. na 

dz. nr 225 obręb Kopanino, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.34.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 21.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 21.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 30 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 20.02.2019 r. na 

dz. nr 232/3 obręb Gronowo, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.35.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.02.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.02.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 31 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 28.02.2019 r. 

na działce nr geod 80/4 obręb 

Brzezinko, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.36.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 29.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 29.03.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 32 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.03.2019 r. na 

dz. nr 440/8 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.37.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 07.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 33 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.02.2019 r. na 

dz. nr 207/6 obręb Mierzynek, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.38.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 34 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.02.2019 r. na 

dz. nr 376 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.39.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 35 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 07.03.2019 r. 

na dz. nr geod 143, 814 obręb 

Lubicz Dolny, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.40.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 36 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.02.2019 r. na 

dz. nr 106/8 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.42.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 37 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.02.2019 r. na 

dz. nr 216/7 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.43.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 38 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.02.2019 r. na 

dz. nr 179/10 obręb Krobia, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.44.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 39 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.03.2019 r. 

na dz. nr geod 62, 63/2 obręb 

Grabowiec, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.45.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.03.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 40 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.03.2019 r. na 

dz. nr 428/13 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.46.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 41 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.03.2019 r. na 

dz. nr 301 obręb Grębocin, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.47.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 42 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 21.03.2019 r. na 

dz. nr 254/3 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.48.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 43 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.03.2019 r. na 

dz. nr 184/12 obręb Nowa Wieś, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.49.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 07.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 44 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.03.2019 r. na 

dz. nr 227/8 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.50.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 07.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 45 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.03.2019 r. na 

dz. nr 139/2 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.51.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 46 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 13.03.2019 r. na 

dz. nr 317/3 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.52.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 47 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.03.2019 r. na 

dz. nr 39/79 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.53.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 48 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.03.2019 r. na 

dz. nr 191/5 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.54.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 49 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 21.03.2019 r. 

na dz. nr geod 62, 63/2 obręb 

Grabowiec, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.55.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.03.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 50 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 21.03.2019 r. na 

dz. nr 118/7, 118/8 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.56.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 51 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 21.03.2019 r. na 

dz. nr 117/13, 118/3, 126/5 obręb 

Złotoria, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.57.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 52 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 22.03.2019 r. na 

dz. nr 39/52 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.58.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 53 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 22.03.2019 r. na 

dz. nr 388/6 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.59.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 54 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 27.03.2019 r. na 

dz. nr 99/18 obręb Rogowo, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.60.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 28.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 28.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 55 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 



usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 22.03.2019 r. 

na dz. nr geod 157/3, 157/4 obręb 

Rogówko, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.61.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 56 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.03.2019 r. na 

dz. nr 360/3 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.62.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 



info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 57 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.04.2019 r. na 

dz. nr 17/6 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.63.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 58 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 22.03.2019 r. na 

dz. nr 29/6 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.66.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 59 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 22.03.2019 r. na 

dz. nr 29/7 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.67.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.03.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 60 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.04.2019 r. na 

dz. nr 85/3 obręb Rogowo, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.68.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 61 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.04.2019 r. na 

dz. nr 71/6 obręb Brzeźno, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.69.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 62 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.04.2019 r. na 

dz. nr 258/8 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.70.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 63 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.04.2019 r. na 

dz. nr 84/8 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.71.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 64 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.04.2019 r. na 

dz. nr 317/24 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.72.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 65 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 04.04.2019 r. 

na dz. nr geod 143/14  obręb 

Złotoria, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.64.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 66 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 11.04.2019 r. na 

dz. nr 84/9 obręb Brzeźno, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.75.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 67 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 39/50 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.76.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 68 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 11.04.2019 r. na 

dz. nr 613/48 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.77.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 69 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 11.04.2019 r. na 

dz. nr 615/51 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.78.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 70 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 281/9 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.79.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 71 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 231/2 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.80.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 72 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 55/3 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.81.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 73 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 30/3 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.82.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 74 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 185/1 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.83.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 23.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 23.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 75 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 18.04.2019 r. 

na dz. nr geod 582/1  obręb 

Grębocin, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.84.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.05.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 76 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 458 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.85.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 77 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.04.2019 r. na 

dz. nr 613/47 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.86.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 78 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.05.2019 r. na 

dz. nr 612/16 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.87.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 79 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.04.2019 r. na 

dz. nr 40/11 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.88.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 80 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.04.2019 r. na 

dz. nr 613/53 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.89.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.04.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 81 

 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 



usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.05.2019 r. 

na dz. nr geod 414 obręb 

Grębocin, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.90.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 82 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.05.2019 r. 

na dz. nr geod 346/2 obręb 

Złotoria, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.91.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 



1  Numer karty w 2019 roku 83 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.04.2019 r. na 

dz. nr 55/42 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.92.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 84 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.04.2019 r. na 

dz. nr 356/13 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.93.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 85 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.05.2019 r. 

na dz. nr geod 854 obręb Lubicz 

Dolny, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.94.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.05.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 86 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 29.04.2019 r. na 

dz. nr 140/1 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.95.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 87 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.04.2019 r. na 

dz. nr 117/11 obręb Nowa Wieś, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.96.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 88 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.04.2019 r. na 

dz. nr 71/5 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.97.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 89 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.05.2019 r. na 

dz. nr 291/6 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.98.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 90 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.05.2019 r. na 

dz. nr 291/18 obręb Krobia, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.99.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 91 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.05.2019 r. na 

dz. nr 192/2, 192/3 obręb Lubicz 

Dolny, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.100.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 92 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.05.2019 r. na 

dz. nr 40/23 obręb Józefowo, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.101.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 93 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.05.2019 r. na 

dz. nr 453 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.102.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 94 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 22.05.2019 r. na 

dz. nr 94/4 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.104.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 23.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 23.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 95 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.06.2019 r. na 

dz. nr 353/4 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.105.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 96 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 11.06.2019 r. 

na dz. nr geod 110/1, 452/5 obręb 

Grębocin; 25/3 obręb Rogówko, 

gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.107.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 15.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 15.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 97 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 



5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem 30.05.2019 r. na 

dz. nr 350/4 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.108.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 30.05.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 30.05.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 98 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.06.2019 r. 

na dz. nr geod 59, 70/5 obręb 

Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.110.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.06.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 



 

1  Numer karty w 2019 roku 99 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 11.06.2019 r. na 

dz. nr 106/2 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.111.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 100 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.06.2019 r. na 

dz. nr 138/2 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.112.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 101 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 11.06.2019 r. na 

dz. nr 89/10 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.113.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 102 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 18.06.2019 r. 

oraz 04.07.2019r. na dz. nr geod 

56/4 obręb Lubicz Dolny, gmina 

Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.114.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 11.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 103 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.06.2019 r. na 

dz. nr 455 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.115.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 104 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.06.2019 r. na 

dz. nr 259/6 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.116.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 105 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 04.07.2019 r.. 

na dz. nr geod 25 obręb Lubicz 

Górny, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.117.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 106 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 04.07.2019 r.. 

na dz. nr geod 121/4 obręb Lubicz 

Dolny, 181/1 obręb Krobia, gmina 

Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.118.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 107 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 13.06.2019 r. na 

dz. nr 319/47, 319/48, 319/49 

obręb Lubicz Dolny, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.119.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 17.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 17.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 108 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 17.06.2019 r. na 

dz. nr 15/28 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 



6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.120.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 18.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 109 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.06.2019 r. na 

dz. nr 615/51 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.121.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 19.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 19.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 110 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 26.06.2019 r. na 

dz. nr 102/1 obręb Nowa Wieś, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.122.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 111 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.07.2019 r. na 

dz. nr 65/4 obręb Brzezinko, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.123.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 112 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.07.2019 r. na 

dz. nr 136/24 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.124.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 113 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 26.06.2019 r. na 

dz. nr 35/6 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.125.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 27.06.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 114 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

wnosząca sprzeciw wobec 

zamiaru usunięcia drzewa 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

wnosząca sprzeciw wobec 

zamiaru usunięcia drzewa zgodnie 

z protokołem z dnia 04.07.2019 r. 

na dz. nr geod 82/13 obręb 

Krobia, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.126.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

   

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 115 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.07.2019 r. na 

dz. nr 268/8 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.127.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 03.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 116 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.07.2019 r. na 

dz. nr 194/3 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.128.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 11.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 117 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.07.2019 r. na 

dz. nr 271/7 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.129.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 03.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 118 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.07.2019 r. na 

dz. nr 268/10 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.130.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 03.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 119 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

wnosząca sprzeciw wobec 

zamiaru usunięcia drzewa 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

wnosząca sprzeciw wobec 

zamiaru usunięcia drzewa zgodnie 

z protokołem z dnia 04.07.2019 r. 

na dz. nr geod 140/5 obręb 

Rogówko, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.131.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 09.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 09.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 120 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 04.07.2019 r. na 

dz. nr 188/15 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.132.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 11.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 121 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.07.2019 r. na 

dz. nr 130/2 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.133.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 11.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 122 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.07.2019 r. na 

dz. nr 396 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.134.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 123 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.07.2019 r. na 

dz. nr 77/8 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.135.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 124 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 



usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 18/.07.2019 r.. 

na dz. nr geod 336/35 obręb 

Grębocin, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.136.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 125 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.07.2019 r. na 

dz. nr 462 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.137.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 



info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 126 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.07.2019 r. na 

dz. nr 68/14 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.138.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 23.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 23.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 127 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 18.07.2019 r. na 

dz. nr 28/9 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.139.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 22.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 128 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 23.07.2019 r. na 

dz. nr 34/40 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.141.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 129 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 18.07.2019 r.. 

na dz. nr geod 150/2 obręb 

Grabowiec, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.142.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 24.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 24.07.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 130 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.08.2019 r. na 

dz. nr 55/10 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.143.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 131 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.08.2019 r. na 

dz. nr 3/2 obręb Brzeźno, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.144.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 132 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.08.2019 r. na 

dz. nr 257/14 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.145.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 134 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.08.2019 r. na 

dz. nr 188/14 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.147.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 135 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.07.2019 r. na 

dz. nr 181/8 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.148.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 31.07.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 136 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.08.2019 r. na 

dz. nr 16/1, 20/7 obręb 

Grabowiec, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.149.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 137 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 31.07.2019 r. na 

dz. nr 439/16 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.150.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 138 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.08.2019 r. na 

dz. nr 429 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.151.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 139 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.08.2019 r. na 

dz. nr 876 obręb Grębocin, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.152.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 140 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 07.08.2019 r.. 

na dz. nr geod 854 obręb Lubicz 

Dolny, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.153.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 09.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 09.08.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 141 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 07.08.2019 r. na 

dz. nr 39/59 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.154.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 08.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 08.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 142 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.08.2019 r. na 

dz. nr 2/2 obręb Brzeźno, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.155.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 143 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.08.2019 r. na 

dz. nr 2/2 obręb Brzeźno, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.156.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 144 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.08.2019 r. na 

dz. nr 157/1 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.157.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 145 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.08.2019 r. na 

dz. nr 141/3 obręb Krobia, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.158.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 146 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.08.2019 r. na 

dz. nr 319/23 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.160.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 147 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.08.2019 r. na 

dz. nr 27/8 obręb Młyniec 

Pierwszy, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.161.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 148 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 22.08.2019 r. na 

dz. nr 9/3 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.162.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 26.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 26.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 149 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.08.2019 r. na 

dz. nr 17/7 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.163.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 28.08.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 28.08.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 150 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 29.08.2019 r.. 

na dz. nr geod 20/35 obręb Lubicz 

Dolny, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.164.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 17.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 151 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 



5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 02.09.2019 r. na 

dz. nr 354/2 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.166.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 03.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 03.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 152 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.09.2019 r. na 

dz. nr 395/42 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.167.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 



 Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 153 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.09.2019 r. na 

dz. nr74/2 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.168.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 154 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.09.2019 r. na 

dz. nr 432/23 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.169.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 155 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 12.09.2019 r.. 

na dz. nr geod 47/4 obręb 

Kopanino, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7  Znak sprawy ROŚ.6131.170.2019 



 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 156 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.09.2019 r. na 

dz. nr 615/64 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.171.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 



18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 157 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.09.2019 r. na 

dz. nr 406/13 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.172.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 158 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.09.2019 r. na 

dz. nr 140/5 obręb Rogówko, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.173.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 159 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 



5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.09.2019 r. na 

dz. nr 23/3 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.178.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 16.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 160 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.09.2019 r. na 

dz. nr 317/50 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.179.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 



 Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 161 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.09.2019 r. na 

dz. nr 284/3 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.181.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 162 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 



3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 13.09.2019 r.. 

na dz. nr geod 385/5 obręb Lubicz 

Dolny, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.182.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.09.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 163 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 12.09.2019 r. na 

dz. nr 138/2 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.183.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 



9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 164 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.09.2019 r. na 

dz. nr 39/31 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.184.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 



Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 165 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 19.09.2019 r. na 

dz. nr 357/1 obręb Lubicz Górny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.185.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.09.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.09.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 166 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.10.2019 r. na 

dz. nr 500 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.189.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 167 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 552/3 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.191.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 21.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 21.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 168 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 03.10.2019 r. na 

dz. nr 144/7  obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.192.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 169 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 03.10.2019 r. na 

dz. nr 105/8  obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.193.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 07.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 07.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 170 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 03.10.2019 r. na 

dz. nr 157/1  obręb Młyniec 

Drugi, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.195.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 04.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 04.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 170 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 03.10.2019 r. na 

dz. nr 71/1 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.196.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 07.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 07.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 171 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.10.2019 r. na 

dz. nr 271/8 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.198.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 172 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.10.2019 r. na 

dz. nr 210/2 obręb Nowa Wieś, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.200.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 11.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 11.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 173 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 290/2 obręb Złotoria Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.201.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 17.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 174 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 32 obręb Brzezinko, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.202.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 17.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 175 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 125/34 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.203.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 17.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 176 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 165 obręb Grabowiec, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.204.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 21.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 21.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 177 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 137/10 obręb Mierzynek, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.205.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 21.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 21.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 178 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.10.2019 r. na 

dz. nr 109/6 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.206.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 15.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 15.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 179 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.10.2019 r. na 

dz. nr 100/7 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.207.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 17.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 180 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 23.10.2019 r. na 

dz. nr 62, 123/2 obręb Rogowo, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.210.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 24.10.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 24.10.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 181 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 29.10.2019 r. na 

dz. nr 49/5 obręb Nowa Wieś, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.212.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 182 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 29.10.2019 r. na 

dz. nr 114/16 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.213.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 05.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 05.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 183 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.11.2019 r. na 

dz. nr 343/7 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.215.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 184 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 



usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 06.11.2019 r.. 

na dz. nr geod 210/11 obręb 

Grębocin, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.216.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 185 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.11.2019 r. na 

dz. nr 21/8 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.217.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 



info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 186 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.11.2019 r. na 

dz. nr 591/2 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.218.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 13.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 187 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.11.2019 r. na 

dz. nr 100, 102 obręb Grębocin, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.220.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 188 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.11.2019 r. na 

dz. nr 343/6 obręb Młyniec Drugi, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.221.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 12.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 12.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 189 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 28.11.2019 r.. 

na dz. nr geod 74/4 obręb 

Gronowo, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.222.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 23.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 23.12.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  



15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 190 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 20.11.2019 r. na 

dz. nr 49/5 obręb Nowa Wieś, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.223.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 191 



2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 20.11.2019 r. na 

dz. nr 255/19, 255/27 obręb 

Złotoria, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.224.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 192 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 20.11.2019 r. na 

dz. nr 67/6 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.225.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 193 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 20.11.2019 r. na 

dz. nr 287 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.226.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 25.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 194 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 20.11.2019 r. na 

dz. nr 317/7 obręb Lubicz Dolny, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.227.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.11.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.11.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 195 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.11.2019 r. na 

dz. nr 29/4 obręb Rogowo, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.228.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 196 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.11.2019 r. na 

dz. nr 580/2, 560/4 obręb 

Grębocin, Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.229.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 197 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 28.11.2019 r.. 

na dz. nr geod 123/7, 400, 401 

obręb Rogówko, gmina Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.230.2019 



8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2019  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 198 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 06.12.2019 r. na 

dz. nr 20/30 obręb Kopanino, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.231.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.12.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 



Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 199 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 28.11.2019 r. na 

dz. nr 83/4 obręb Jedwabno, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.232.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 200 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 05.12.2019 r. na 

dz. nr 125/2 obręb Rogowo, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.235.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 06.12.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 06.12.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 201 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 30.12.2019 r. na 

dz. nr 220/19 obręb Rogowo, 

Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.238.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 02.01.2020 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 02.01.2020 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 202 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 08.01.2020 r. na 

dz. nr 35/10 obręb Kopanino, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.241.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 203 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.01.2020 r. na 

dz. nr 2/3 obręb Józefowo, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.242.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 15.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 204 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.01.2020 r. na 

dz. nr 80/6 obręb Złotoria, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.243.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 205 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 



4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 08.01.2020 r. na 

dz. nr 139/37 obręb Złotoria, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.244.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 14.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 206 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 21.01.2020 r. na 

dz. nr 192/2, 192/3 obręb Lubicz 

Dolny, Gmina Lubicz 

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



 Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.245.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 23.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 23.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 207 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 09.01.2020 r. na 

dz. nr 28/6 obręb Grabowiec, 

Gmina Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.246.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 



17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 208 

2  Rodzaj dokumentu  Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 14.01.2020 r. na 

dz. nr 385 obręb Grębocin, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.247.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 15.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1  Numer karty w 2019 roku 209 

2  Rodzaj dokumentu  
Pismo informacyjne (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  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Pismo informacyjne (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) 

5  Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pismo informacyjne wraz z 

udostępnieniem protokołu 

oględzin z dnia 16.01.2020 r. na 

dz. nr 22/2 obręb Rogowo, Gmina 

Lubicz 

6 

 

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

Gmina Lubicz 

7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.248.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 20.01.2019 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 20.01.2019 r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - 

18  Uwagi Tak zwana milcząca zgoda 

 

Lp. 

 
Karta informacyjna dla decyzji na usunięcie drzew/krzewów 

1 

 

 Numer karty w 2019 roku 210 

2  Rodzaj dokumentu   Decyzja 

3  Temat dokumentu  inne 

4 Nazwa dokumentu Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

wycinkę drzew 

5 

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 

 

Decyzja Wójta Gminy Lubicz 

udzielająca zezwolenia na 

usunięcie drzew zgodnie z 

protokołem z dnia 21.01.2020 r.. 

na dz. nr geod 17/13, 17/14, 

17/15, 17/16, 17/18, 17/19, 17/22 

obręb Lubicz Dolny, gmina 

Lubicz.  

6 

 

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

Gmina Lubicz 



7 

 

 Znak sprawy 
ROŚ.6131.249.2019 

8  Dokument wytworzył (podano nazwę organu) Wójt Gminy Lubicz 

9  Data dokumentu - data wydania dokumentu 10.02.2020 r. 

10  Dokument zatwierdził - 

11  Data zatwierdzenia dokumentu 10.02.2020  r. 

12 

 

 Miejsce przechowywania dokumentu 

 

 

Urząd Gminy Lubicz 

Ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz 

Tel. 56 621 21 00 

info@lubicz.pl 

13  Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - 

14  Czy dokument jest ostateczny tak/nie  

15  Numery kart innych dokumentów w sprawie - 

16  Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie - 

17  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
- 

18  Uwagi  

 


