
Publicznie dostępny wykaz danych  o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

L.p. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer  karty/rok 27/1/2014 

2 Rodzaj dokumentu Decyzja 

 

3 Temat dokumentu Wycinka drzew 

4 Nazwa Dokumentu Decyzja  

 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu Zezwolenie na  usunięcie  3 sztuk drzew  z gatunku topola sp.  ( 

mieszaniec)   rosnących  w pasie  drogi powiatowej  Nr 1513 O na 

działce nr 300, obręb Tułowice , 1 sztuki drzewa z gatunku lipa 
drobnolistna   w pasie drogi powiatowej Nr 1513 O na  działce nr 

593/3 obręb Tułowice), 12 sztuk drzew z gatunku topola sp. 

(mieszaniec)  rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1717 O na 
działce  nr 164,obręb Skarbiszowice, 2 sztuk drzew z gatunku topola  

sp (mieszaniec)  rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1717 O na 
działce nr 187/1, obręb Tułowice, 2 sztuk drzew z gatunku topola sp. 

( mieszaniec) rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1717 O  na 

działce nr 163 obręb Tułowice, 1 sztuki drzewa z gatunku  brzoza 
brodawkowata  rosnącej w pasie drogi powiatowej nr 1717 O na 

działce nr 404 obręb Szydłów, 5 sztuk drzew z gatunku lipa 

drobnolistna rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1717 O, na 
działce nr 164 obręb Skarbiszowice i 1 sztuki drzewa z gatunku dąb 

bezszypułkowy, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1717 O na 

działce nr 405/2 obręb Szydłów, gmina Tułowice 

6 Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Gmina Tułowice, powiat opolski, województwo opolskie 

 

7. Znak sprawy      

RLiOŚ.6131.66.5. 2014.TD 

 

8. Dokument wytworzył   

   Inspektor ds. Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

  

9. Data dokumentu 

 

  

12.2014r.  

10. Dokument zatwierdził    

Wójt Gminy Tułowice 

11. Data zatwierdzenia dokumentu     

12.2014r. 

12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1 , 49-130 Tułowice 

pokój nr 3 tel. (77) 4600143,tulowice@tulowice.pl  

13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  

bip.tulowice.pl 

14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie 

15. Numery kart innych dokumentów  w sprawie 27/2014 wniosek 

  

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o dokumencie 12.2014r. 

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania  informacji   Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnieniu informacji  o środowisku  oraz jego ochronie , 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o 

ocenach  oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 2013 

1235  ze zm.) 

18. Uwagi  Brak uwag 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


