
 

ROK 2011 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 1 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 wierzb, 11 brzóz, 28 olsz, 26 

akacji, 1 dębu i 30 m2 krzewów z gatunku dziki bez czarny, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 263 (obszar drogi dojazdowej 

do pól) w miejscowości Upale. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.1.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.01.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2011 r  oraz od dnia 

15.10.2011 do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia nowych drzew do 15.04.2012r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Upale. Zezwolenie na usunięcie 23 wierzb, 11 brzóz, 28 olsz, 26 akacji, 1 
dębu i 30 m2 krzewów z gatunku dziki bez czarny, zobowiązanie do 

nasadzenia 134 nowych drzew i 30 m2 nowych krzewów. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 robinii białych i 7 topoli 

włoskich, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 311514, w 

miejscowości Podgórzyce; 19 jesionów wyniosłych i 6 topoli 

włoskich znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 311521 w 

miejscowości Bogdańczew; 4 topoli włoskich, znajdujących się w 

pasie drogi publicznej nr 311524 w miejscowości Kosin; 2 jesionów 

wyniosłych, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 311527 w 

miejscowości Karsznice; 2 topoli włoskich znajdujących się w pasie 

drogi publicznej nr 311508 w miejscowości Konstancin.      
3. Znak sprawy ROS.6130.2.1.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.02.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Podgórzyce. Zezwolenie na usunięcie 7 topli włoskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 11 nowych drzew. 

Bogdańczew. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli włoskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli włoskich, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

Kosin. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli włoskich, odmowa na usunięcie 2 

topoli włoskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Konstancin. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli włoskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 3 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 robinii białych i 7 topoli 

włoskich, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 311514, w 

miejscowości Podgórzyce; 19 jesionów wyniosłych i 6 topoli 

włoskich znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 311521 w 

miejscowości Bogdańczew; 4 topoli włoskich, znajdujących się w 

pasie drogi publicznej nr 311524 w miejscowości Kosin; 2 jesionów 

wyniosłych, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 311527 w 

miejscowości Karsznice; 2 topoli włoskich znajdujących się w pasie 

drogi publicznej nr 311508 w miejscowości Konstancin.      
3. Znak sprawy ROS.6130.2.1.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
  
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Podgórzyce. Zezwolenie na usunięcie 5 robinii białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 8 nowych drzew. 

Bogdańczew. Zezwolenie na usunięcie 18 jesionów wyniosłych, odmowa na 

usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 27 nowych 

drzew. 

Karsznice. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, zobowiązanie 

do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 4 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli włoskich i 1 robinii 

białej znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104022E, w 

miejscowości Gąsiorów; 4 olsz czarnych, 1 brzozy brodawkowatej, 

znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104029E, w 

miejscowości Upale;m 6 olsz czarnych, znajdujących się w pasie 

drogi publicznej nr 104005E, w miejscowości Mazew; 2 topoli 

włoskich, 2 jesionów wyniosłych, znajdujących się w pasie drogi 

gminnej nr 104132E,w miejscowości Zagróbki; 1 wierzby białej, 5 

topoli włoskich, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 

104027, w miejscowości Jabłonna; 1 topoli włoskiej znajdującej się 

w pasie drogi publicznej nr 104015E w miejscowości Zieleniew; 4 

topoli włoskich, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 5/4 w 

Korytach; 2 klonów zwyczajnych, 1 robinii białej znajdujących się 

na terenie dz. ew. nr 15/1 w Drzykozach oraz 3 robinii białych , 1 

klonu zwyczajnego w miejscowości Walew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.4.1.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.02.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna            
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gąsiorów. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli włoskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

Upale. Odmowa na usunięcie 4 olsz czarnych. 

Mazew. Odmowa na usunięcie 6 olsz czarnych. 

Zagróbki. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli włoskich, odmowa na usunięcie 

2 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Jabłonna. Odmowa na usunięcie 1 wierzby białej. 

Zieleniew. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Koryta. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli włoskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

Drzykozy. Zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych i 1 robinii białej, 

zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

Walew. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej i 1 klonu zwyczajnego, 

odmowa na usunięcie 2 robinii białych, zobowiązanie do nasadzenia 3 

nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 5 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli włoskich i 1 robinii 

białej znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104022E, w 

miejscowości Gąsiorów; 4 olsz czarnych, 1 brzozy brodawkowatej, 

znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104029E, w 

miejscowości Upale;m 6 olsz czarnych, znajdujących się w pasie 

drogi publicznej nr 104005E, w miejscowości Mazew; 2 topoli 

włoskich, 2 jesionów wyniosłych, znajdujących się w pasie drogi 

gminnej nr 104132E,w miejscowości Zagróbki; 1 wierzby białej, 5 

topoli włoskich, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 

104027, w miejscowości Jabłonna; 1 topoli włoskiej znajdującej się 

w pasie drogi publicznej nr 104015E w miejscowości Zieleniew; 4 

topoli włoskich, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 5/4 w 

Korytach; 2 klonów zwyczajnych, 1 robinii białej znajdujących się 

na terenie dz. ew. nr 15/1 w Drzykozach oraz 3 robinii białych , 1 

klonu zwyczajnego w miejscowości Walew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.4.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 16.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gąsiorów.  Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Upale. Zezwolenie na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 6 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 28/9 w miejscowości Daszyna. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.5.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.02.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Daszyna. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 7 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 topoli białych, znajdujących 

się przy ul. Dworcowej, na terenie dz. ew. nr 1292/28 (pas drogi 

wewnętrznej) w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.7.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.02.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2011 r. 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 8 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 jesionów wyniosłych 

znajdujących się przy ul. Ozorkowskiej, na terenie dz. ew. nr 456/5 

w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.8.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 08.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Właściciel gruntu: 

Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 

Posiadacz gruntu: 6 osób fizycznych 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.04.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 6 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 9 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 jesionów wyniosłych 

znajdujących się przy ul. Ozorkowskiej, na terenie dz. ew. nr 456/9 

w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.8.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Właściciel gruntu: 

Burmistrz Łęczycy  

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 

Posiadacz gruntu: 10 osób fizycznych 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.04.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 
 

 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 4 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do 

nasadzenia 4 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 10 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 jesionów wyniosłych 

znajdujących się w pasie drogi gminnej w miejscowości Grodzisko 

(dz. ew. nr 16). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.9.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Świnice Warckie 

ul. Szkolna 1 

99-140 Świnice Warckie 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grodzisko. Zezwolenie na usunięcie 7 jesionów wyniosłych, zobowiązanie 

do nasadzenia 11 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 11 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 lip szerokolistnych 

znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 314106, w 

miejscowości Anusin. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.10.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Anusin. Zezwolenie na usunięcie 1 lipy szerokolistnej,  odmowa na usunięcie 

2 lip szerokolistnych, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew.  

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 12 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 20 topoli włoskich, 1 dębu 

bezszypułkowego i 1 jesionu wyniosłego, znajdujących się w pasie 

dróg publicznych, w miejscowościach Orądki, Rogaszyn, Goślub. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.11.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Piątek 

ul. Rynek 16 

99-120 Piątek  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Rogaszyn. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Orądki. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej, odmowa na usunięcie 7 

topoli włoskich, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Goślub. Zezwolenie na usunięcie 11 topoli włoskich,  zobowiązanie do 

nasadzenia 17 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 13 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 20 topoli włoskich, 1 dębu 

bezszypułkowego i 1 jesionu wyniosłego, znajdujących się w pasie 

dróg publicznych, w miejscowościach Orądki, Rogaszyn, Goślub. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.11.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Piątek 

ul. Rynek 16 

99-120 Piątek  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Goślub. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego i 1 dębu 

bezszypułkowego,  zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 14 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew znajdujących się w 

pasach dróg publicznych: 11 topoli włoskich w miejscowości 

Piaski, 3 topole włoskie w miejscowości Brudz4eń, 3 topole 

włoskie w miejscowości Budki, 2 wierzby białe w miejscowości 

Ksawerówek, 2 topole włoskie w miejscowości Sobótka Stara, 2 

topole włoskie w miejscowości Sobótka Nowa, 3 topole włoskie w 

miejscowości Wygorzele, 2 topole włoskie w miejscowości 

Kotków, 5 wierzb białych i 4 olsze czarne w miejscowości 

Jastrzębia, 1 topola włoska w miejscowości Ostrówek, 1 topola 

włoska i 1 topola biała w miejscowości Smardzew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.12.2011.TZ 
4. Data wydania 23.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia  15.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Piaski. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli włoskich,  odmowa na usunięcie 7 

topoli włoskich, zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych drzew. 

Brudzeń. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli włoskich,  odmowa na 
usunięcie 2 topoli włoskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Budki. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli włoskich,  odmowa na usunięcie 2 

topoli włoskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 
Sobótka Stara. Odmowa na usunięcie 2 topoli włoskich. 

Sobótka Nowa. Odmowa na usunięcie 2 topoli włoskich. 

Wygorzele. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli włoskich,  odmowa na 
usunięcie 1 topoli włoskiej, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Kotków. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej,  odmowa na usunięcie 

1 topoli włoskiej, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 
Jastrzębia. Odmowa na usunięcie 5 wierzb białych i 4 olsz czarnych. 

Ostrówek. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej,  zobowiązanie do 



nasadzenia 2 nowych drzew. 
Smardzew. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli włoskiej,  odmowa na 

usunięcie 1 topoli białej, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 15 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew znajdujących się w 

pasach dróg publicznych: 11 topoli włoskich w miejscowości Piaski, 

3 topole włoskie w miejscowości Brudz4eń, 3 topole włoskie w 

miejscowości Budki, 2 wierzby białe w miejscowości Ksawerówek, 

2 topole włoskie w miejscowości Sobótka Stara, 2 topole włoskie w 

miejscowości Sobótka Nowa, 3 topole włoskie w miejscowości 

Wygorzele, 2 topole włoskie w miejscowości Kotków, 5 wierzb 

białych i 4 olsze czarne w miejscowości Jastrzębia, 1 topola włoska 

w miejscowości Ostrówek, 1 topola włoska i 1 topola biała w 

miejscowości Smardzew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.12.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia  15.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Ksawerówek. Zezwolenie na usunięcie 2 wierzb białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 16 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 klonów zwyczajnych, 3 

wierzb białych, 1 jabłoni purpurowej, 21 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 312312 w 

miejscowości Gawrony; 1 topoli kanadyjskiej, 12 kasztanowców 

zwyczajnych, 2 brzóz brodawkowatych, znajdujących się w pasie 

drogi publicznej nr 312304 w miejscowości Siedlec; 2 dębów 

bezszypułkowych, i 1 brzozy brodawkowatej znajdujących się w 

pasie drogi publicznej nr 312331 w miejscowości Wąkczew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.13.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia  31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gawrony. Zezwolenie na usunięcie 6 klonów zwyczajnych, 3 wierzb 

białych, 1 jabłoni purpurowej, 21 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 47 nowych drzew. 

Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 12 kasztanowców 

zwyczajnych, 2 brzóz brodawkowatych, zobowiązanie do nasadzenia 23 



nowych drzew. 

Wąkczew. Zezwolenie na usunięcie 2 dębów bezszypułkowych i 1 brzozy 

brodawkowatej, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 17 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 jesionów wyniosłych 

znajdujących się w pasie drogi gminnej, w miejscowości Łęka. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.14.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.03.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Piątek 

ul. Rynek 16 

99-120 Piątek 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęka. Odmowa zezwolenia na usunięcie 2 jesionów wyniosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 18 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 jesionów wyniosłych 

znajdujących się w pasie drogi gminnej, w miejscowości Łęka. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.14.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Piątek 

ul. Rynek 16 

99-120 Piątek  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.05.2011 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęka. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 19 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej i 2 topoli 

kanadyjskich na terenie dz. ew. nr 57/10 w Grabowie; 1 topoli 

kanadyjskiej w pasie drogi gminnej w miejscowości Olszewa i 5 

topoli kanadyjskich w pasie drogi gminnej, w miejscowości 

Wygorzele. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.15.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów                 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej i 2 topoli 

kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

Olszewa. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Wygorzele. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 20 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 lip drobnolistnych i 1 jarząbu 

pospolitego, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 256/3 w 

Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 12.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.10.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 2 lip drobnolistnych i 1 jarząbu 

pospolitego,  zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 21 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 257/2 w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 13.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.10.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 22 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 wierzb białych, znajdujących 

się w pasie drogi gminnej w miejscowości Pieczew, 3 jesionów 

wyniosłych znajdujących się na terenie dz. ew. nr 256/3 w 

Grabowie, 2 lip drobnolistnych i 1 jarząbu pospolitego znajdujących 

się na terenie dz. ew. nr 256/5 w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.10.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Pieczew. Zezwolenie na usunięcie 4 wierzb białych,  zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 23 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 świerków pospolitych 

znajdujących się w Łęczycy na terenie dz. ew. nr 834/12. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.17.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 08.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Właściciel gruntu: Gmina Miasto Łęczyca  

Posiadacz gruntu: Rodzinny Ogród Działkowy „Irys”  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.11.2011 r. 
 

Decyzja uchylona z dniem 22.04.2011r. 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 9 świerków pospolitych,  zobowiązanie 
do nasadzenia 9 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 24 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 lip drobnolistnych 

znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 312309 w miejscowości 

Gawrony. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.18.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 31.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gawrony. Zezwolenie na usunięcie 2 lip drobnolistnych,  zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 25 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 43 w Górze Św. 

Małgorzaty. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.19.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.04.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Góra Św. Małgorzaty. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich,  

zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 26 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, 1 jesionu 

wyniosłego i 7 m2 zakrzewień z gatunku karagana syberyjska, 

ligustr pospolity, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 546/17 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.23.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kaliska 11  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.11.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego i 7 m2 zakrzewień z 

gatunku karagana syberyjska, ligustr pospolity,  odmowa na usunięcie 1 
wierzby białej, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew i 7 m2 nowych 

zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 27 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 20 m2 zakrzewień z gatunku 

tawuła, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 148/7 w Daszynie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.24.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Daszyna. Odmowa na usunięcie 20 m2 zakrzewień z gatunku tawuła. 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 28 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 topoli kanadyjskich, 1 klonu 

jesionolistnego, 1 jesionu wyniosłego i 4 olsz czarnych, znajdujących się 

w pasie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Żelazna, Mazew, 

Siedlew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.25.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Nowa Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 8 topoli kanadyjskich, 

zobowiązanie do nasadzenia 12 nowych drzew. 
Siedlew. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 29 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 topoli kanadyjskich, 1 klonu 

jesionolistnego, 1 jesionu wyniosłego i 4 olsz czarnych, znajdujących się 

w pasie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Żelazna, Mazew, 

Siedlew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.25.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 olszy czarnej, odmowa na usunięcie 2 

olsz czarnych i 3 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do nasadzenia 2 
nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 30 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 17 topoli kanadyjskich, 4 robinii 

białych, 8 wierzb białych, 1 kasztanowca zwyczajnego i 1 klonu 

zwyczajnego, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104007E 

w miejscowościach Ogrodzona, Jarochów, Rzędków oraz w pasie 

drogi publicznej nr 104006E w miejscowości Rzędków. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.26.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 23.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Ogrodzona. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, odmowa na 
usunięcie 1 kasztanowca białego i 1 robinii białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

Jarochów. Odmowa na usunięcie 2 topoli kanadyjskich i 1 wierzby białej. 
Rzędków, droga publiczna nr 104007E. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli 

kanadyjskich, odmowa na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, 1 klonu 

zwyczajnego, 2 wierzb białych, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 
drzew. 

Rzędków, droga publiczna nr 104006E. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli 

kanadyjskich, odmowa na usunięcie 4 topoli kanadyjskich i 1 wierzby białej, 
zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 31 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 17 topoli kanadyjskich, 4 robinii 

białych, 8 wierzb białych, 1 kasztanowca zwyczajnego i 1 klonu 

zwyczajnego, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104007E 

w miejscowościach Ogrodzona, Jarochów, Rzędków oraz w pasie 

drogi publicznej nr 104006E w miejscowości Rzędków. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.26.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Ogrodzona. Zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych i 3 wierzb białych, 

zobowiązanie do nasadzenia 9 nowych drzew. 

Jarochów. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 32 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, 

znajdującego się w pasie drogi gminnej, w miejscowości Borki oraz 

8 robinii białych, 3 topoli kanadyjskich, 1 klonu zwyczajnego i 1 

lipy szerokolistnej, znajdujących się w pasie drogi gminnej w 

miejscowości Siedlec.  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.27.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec.  Odmowa na usunięcie 1 lipy szerokolistnej, 5 robinii białych, 3 
topoli kanadyjskich i 1 klonu zwyczajnego. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 33 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, 

znajdującego się w pasie drogi gminnej, w miejscowości Borki oraz 

8 robinii białych, 3 topoli kanadyjskich, 1 klonu zwyczajnego i 1 

lipy szerokolistnej, znajdujących się w pasie drogi gminnej w 

miejscowości Siedlec.  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.27.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Borki. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 34 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 

znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 312340 w miejscowości 

Wilczkowice Górne. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.28.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 01.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Wilczkowice Górne.. Odmowa na usunięcie 2 jesionów wyniosłych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 35 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 204/1, w miejscowości Błonie.  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.28.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Błonie. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 36 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych znajdujących 

się na terenie dz. ew. nr 1292/28 przy ul. Dworcowej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.29.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, odmowa na usunięcie 1 

robinii białej, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 37 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych, znajdujących 

się na terenie dz. ew. nr 256 w Mazewie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.30.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 38 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych 

znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 104016E, w 

miejscowości Gąsiorów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.31.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gąsiorów. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 39 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 topoli, znajdujących się na 

terenie dz. ew. nr 1292/28 przy ul. Dworcowej i nr 916/2 przy ul. 

Dworzaczka w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.32.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Dworzaczka. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 
zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Dworcowa. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 40 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 1845/7, przy ul. M. Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.33.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 13.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 41 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 29,97 m2 zakrzewień z gatunku 

ligustr, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1845/4, na ul. M. 

Konopnickiej (przy bloku nr 8c). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.34.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 29,97 m2 zakrzewień z gatunku ligustr. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 42 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli znajdujących się w 

pasie drogi gminnej nr 311521 w miejscowości Bogdańczew, 2 

topoli znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 311516 w 

miejscowości Nowy Gaj, 3 jesionów znajdujących się na dz. ew. nr 

172/8 w miejscowości Ambrożew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.35.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Bogdańczew. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie 

do nasadzenia 6 nowych drzew. 

Nowy Gaj. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 4 nowych drzew. 
Ambrożew. Zezwolenie na usunięcie 3 jesionów, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 43 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 klonów zwyczajnych, 1 

jarząbu białego i 2 brzóz brodawkowatych, znajdujących się w pasie 

drogi dojazdowej do Osiedla „Medyk” na ul. Zachodniej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.36.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.05.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 5 klonów zwyczajnych, 1 jarząbu 
pospolitego, 2 brzóz brodawkowatych, zobowiązanie do nasadzenia 12 

nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 44 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca zwyczajnego 

znajdującego się w pasie drogi publicznej nr 312304 w 

miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.38.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.06.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca zwyczajnego, zobowiązanie 

do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 45 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jarząbów pospolitych przy ul. 

Ozorkowskie Przedmieście, 2 klonów zwyczajnych przy ul. 

Szkolnej, 1 wierzby białej i 3 jarząbów pospolitych przy ul. 

Zachodniej, 1 jarząbu pospolitego i 2 robinii białych przy ul. Altera 

w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.39.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 08.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.08.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście. Zezwolenie na usunięcie 2 

jarząbów pospolitych, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 
Łęczyca, ul. Szkolna. Zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych, 

zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Zachodnia. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej i 3 
jarząbów pospolitych, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Altera. Zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego i 2 

robinii białych, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 46 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego 

znajdującego się w Łęczycy przy ul. Plac T. Kościuszki 1, na terenie 

dz. ew. nr 1316. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.40.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 47 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 26 robinii białych, 2 klonów 

zwyczajnych, 1 sosny pospolitej i 4 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie dróg publicznych nr 312315, 312316, 

3123137 relacji Mikołajew – Pruszki – Pilichy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.42.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.08.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mikołajew – Pruszki – Pilichy. Zezwolenie na usunięcie 7 robinii białych, 2 

klonów zwyczajnych, 4 topoli kanadyjskich, odmowa na usunięcie 19 robinii 
białych i 1 sosny zwyczajnej, zobowiązanie do nasadzenia 20 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 48 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 34 robinii białych, 119 olsz 

czarnych, 1 wierzby białej, 2 dębów bezszypułkowych, 6 brzóz 

brodawkowatych, 3 klonów zwyczajnych, 1 topoli kanadyjskiej, 1 

jarząbu pospolitego, 2 głogów jednoszyjkowych, znajdujących się w 

pasie drogi publicznej nr 312327 relacji Borek – Borów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.43.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.08.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Borek - Borów. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 

usunięcie 53 olsz czarnych, 2 dębów bezszypułkowych, 4 brzóz 

brodawkowatych, 1 jarząbu pospolitego, 2 głogów jednoszyjkowych, 25 
robinii białych, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 49 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 34 robinii białych, 119 olsz 

czarnych, 1 wierzby białej, 2 dębów bezszypułkowych, 6 brzóz 

brodawkowatych, 3 klonów zwyczajnych, 1 topoli kanadyjskiej, 1 

jarząbu pospolitego, 2 głogów jednoszyjkowych, znajdujących się w 

pasie drogi publicznej nr 312327 relacji Borek – Borów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.43.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 01.09.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Borek - Borów. Zezwolenie na usunięcie 8 robinii białych, 64 olsz czarnych, 

1 wierzby białej, 3 klonów zwyczajnych i 2 brzóz brodawkowatych, 
odmowa na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, odmowa na usunięcie 1 robinii 

białej, 1 topoli osiki i 1 olszy czarnej, zobowiązanie do nasadzenia 117 

nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 50 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego i 1 robinii 

białej znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1846/31 przy ul. 

Belwederskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.44.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.08.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego i 1 robinii białej, 

zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 51 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 151/2 w Daszynie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.45.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.07.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.08.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Daszyna. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 52 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 lip drobnolistnych i 1 robinii 

białej, znajdujących się w pasie drogi publicznej w miejscowości 

Goszczynno oraz 6 topoli kanadyjskich, znajdujących się w pasie 

drogi gminnej nr 104018E w miejscowości Upale oraz w pasie drogi 

gminnej nr 104192E w miejscowości Koryta Osada. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.46.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.08.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Upale, Koryta Osada. Odmowa na usunięcie 6 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 53 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 lip drobnolistnych i 1 robinii 

białej, znajdujących się w pasie drogi publicznej w miejscowości 

Goszczynno oraz 6 topoli kanadyjskich, znajdujących się w pasie 

drogi gminnej nr 104018E w miejscowości Upale oraz w pasie drogi 

gminnej nr 104192E w miejscowości Koryta Osada. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.46.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.08.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Goszczynno. Zezwolenie na usunięcie 3 lip drobnolistnych i 1 robinii białej, 

zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 54 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 olsz czarnych i 3 

kasztanowców zwyczajnych, znajdujących się w pasie drogi 

publicznej nr 312327 relacji Borek – Borów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.47.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.08.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Borek - Borów. Zezwolenie na usunięcie 7 olsz czarnych i 3 kasztanowców 

zwyczajnych, zobowiązanie do nasadzenia 15 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 55 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 1846/29, przy ul. 

Belwederskiej 85 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.48.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.09.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 56 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 m2 zakrzewień z gatunku 

cyprysik groszkowy, tawuła japońska i zezwolenia na przycięcie 

świerku znajdujących się w Łęczycy przy ul. Osiedlowej, na terenie 

dz. ew. nr 1846/16. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.49.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.09.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
Decyzja z dnia 06.09.2011r. - umorzenie w sprawie cięć redukcyjnych 

korony drzewa z gatunku świerk. 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 15 m2 zakrzewień z gatunku cyprysik 
groszkowy, tawuła japońska, zobowiązanie do nasadzenia 15 m2 nowych 

zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 57 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 m2 zakrzewień z gatunku bez, 

bluszcz, dzikie winogrono, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 

1846/7, na ul. Z.W.M. (przy bloku nr 1A) w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.50.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 5 m2 zakrzewień z gatunku bez, bluszcz, 

dzikie winogrono. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 58 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 m2 zakrzewień z gatunku bez, 

bluszcz, dzikie winogrono, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 

1846/7, na ul. Z.W.M. (przy bloku nr 1A) w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.50.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 11.01.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 9,5 m2 zakrzewień z gatunku bez lilak, 
śnieguliczka biała, porzeczka krwista, jaśminowiec wonny, bluszcz 

pospolity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 59 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku sumak 

octowiec, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1851/6 na ul. 

Dominikańskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.51.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.09.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.09.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2011 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku sumak octowiec, 

zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 60 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 2 wierzb 

białych i 1 jarząbu pospolitego, znajdujących się na terenie dz. ew. 

nr 1292/28, 439/8, 625/9, przy ul. Dworcowej, Kaliskiej i 

Belwederskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.52.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.09.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Dworcowa. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Belwederska. Zezwolenie na usunięcie 2 wierzb białych, 
zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Kaliska. Zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 61 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 jesionów wyniosłych i 1 

klonu zwyczajnego, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 462, w 

pasie drogi publicznej (ul. Ozorkowska) w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.53.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 4 jesionów wyniosłych i 1 klonu 

zwyczajnego, zobowiązanie do nasadzenia 8 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 62 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 462, przy ul. Ozorkowskiej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.54.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu wyniosłego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 63 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 wierzb białych, znajdujących 

się na terenie dz. ew. nr 1851/6, przy ul. Dominikańskiej. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.55.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 17.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.11.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 wierzb białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 64 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 olsz czarnych, 1 brzozy 

brodawkowatej i 1 jesionu wyniosłego, znajdujących się na terenie 

dz. ew. nr 169 w miejscowości Nędzerzew (obszar parku 

wiejskiego). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.56.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 19.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Nędzerzew. Zezwolenie na usunięcie 5 olsz czarnych, 1 brzozy 
brodawkowatej i 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 14 

nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 65 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca zwyczajnego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 676, przy ul. Belwederskiej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.57.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 1 kasztanowca zwyczajnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 66 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku tuja, świerk, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 322 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.58.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 2 osoby fizyczne 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.11.2011 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, 2 wierzb białych 

i 1 m2 zakrzewień z gatunku jałowiec pospolity, zobowiązanie do 

nasadzenia 4 nowych drzew i 1 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 67 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 1 

robinii białej, 1 topoli kanadyjskiej i 1 jarząbu pospolitego, 

znajdujących się w pasie dróg gminnych w miejscowościach Nowy 

Sławoszew, Karkoszki, Rzędków oraz na terenie dz. ew. nr 256 w 

Mazewie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.59.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.10.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Rzędków. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

Karkoszki. Odmowa na usunięcie 1 jesionu wyniosłego. 

Mazew. Odmowa na usunięcie 1 jarząbu pospolitego. 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 68 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 1 

robinii białej, 1 topoli kanadyjskiej i 1 jarząbu pospolitego, 

znajdujących się w pasie dróg gminnych w miejscowościach Nowy 

Sławoszew, Karkoszki, Rzędków oraz na terenie dz. ew. nr 256 w 

Mazewie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.59.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.11.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Nowy Sławoszew. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Rzędków. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 69 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego i 4 m2 

zakrzewień z gatunku dziki bez czarny, znajdujących się na terenie 

dz. ew. nr 1292/12, przy ul. Dworcowej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.60.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.11.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 5 m2 zakrzewień z gatunku dziki bez 

czarny, odmowa na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, zobowiązanie do 

nasadzenia 4 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 70 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 brzóz brodawkowatych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 57/10 w Grabowie oraz 1 

jesionu wyniosłego i 1 topoli kanadyjskiej, znajdujących się w pasie 

drogi publicznej, w miejscowości Ksawerów (dz. ew. nr 67). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.61.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.11.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 3 brzóz brodawkowatych, zobowiązanie 
do nasadzenia 5 nowych drzew. 

Ksawerów. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 71 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 brzóz brodawkowatych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 57/10 w Grabowie oraz 1 

jesionu wyniosłego i 1 topoli kanadyjskiej, znajdujących się w pasie 

drogi publicznej, w miejscowości Ksawerów (dz. ew. nr 67). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.61.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.12.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Ksawerów. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 72 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 topili kanadyjskich i 1 

wierzby białej, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 328/1 w 

miejscowości Gawronki. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.62.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.11.2011 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gawronki. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, odmowa na 
usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do nasadzenia 8 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 73 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 robinii białych, 14 

żywotników zachodnich, 5 klonów zwyczajnych, 49 klonów 

jesionolistnych, 1 modrzewia europejskiego, 48 jesionów 

wyniosłych, 5 dębów szypułkowych, 3 wierzb białych, 2 olsz 

czarnych, 1 grabu pospolitego, 5 śliw ałycza oraz 71 m2 zakrzewień 

z gatunku jałowiec zwyczajny, ligustr pospolity, śnieguliczka biała, 

bez czarny, rokitnik zwyczajny, tawuła van houttea, kalina koralowa 

V. opulus (odmiana uprawna), znajdujących się w Topoli 

Królewskiej, na terenie dz. ew. nr 367, 368/1, 368/2. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.63.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.01.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Topola Królewska. Zezwolenie na usunięcie 21 robinii białych, 14 
żywotników zachodnich, 5 klonów zwyczajnych, 49 klonów jesionolistnych, 

1 modrzewia europejskiego, 48 jesionów wyniosłych, 5 dębów 

szypułkowych, 3 wierzb białych, 2 olsz czarnych, 1 grabu pospolitego oraz 
71 m2 zakrzewień z gatunku jałowiec zwyczajny, ligustr pospolity, 

śnieguliczka biała, bez czarny, rokitnik zwyczajny, tawuła van houttea, 

kalina koralowa V. opulus (odmiana uprawna), odmowa na usunięcie 2 
robinii białych i 5 śliw ałycza, zobowiązanie do nasadzenia 150 nowych 

drzew i 107 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 74 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca zwyczajnego, 

znajdującego się w pasie drogi gminnej nr 312318, w miejscowości 

Mikołajew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.64.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mikołajew. Zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca zwyczajnego, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 75 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 topoli kanadyjskich, 1 

wierzby białej, 9 olsz czarnych, 2 świerków pospolitych i 1 sosny 

zwyczajnej, znajdujących się w pasie dróg gminnych w 

miejscowościach Mazew, Jabłonna, Stara Żelazna, drogi publicznej 

nr 104005E oraz na terenie dz. ew. nr 94/15 w Starym Sławoszewie 

i dz. ew. nr 233/6 w Daszynie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.65.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 16.01.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 8 nowych drzew. 

Jabłonna. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 
nasadzenia 8 nowych drzew. 

Stara Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 8 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 8 nowych 
drzew. 

Stary Sławoszew. Odmowa na usunięcie 2 świerków pospolitych. 

Daszyna. Zezwolenie na usunięcie 1 sosny zwyczajnej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 76 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 topoli kanadyjskich, 1 

wierzby białej, 9 olsz czarnych, 2 świerków pospolitych i 1 sosny 

zwyczajnej, znajdujących się w pasie dróg gminnych w 

miejscowościach Mazew, Jabłonna, Stara Żelazna, drogi publicznej 

nr 104005E oraz na terenie dz. ew. nr 94/15 w Starym Sławoszewie 

i dz. ew. nr 233/6 w Daszynie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.65.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 17.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Jabłonna. Odmowa na usunięcie 1 wierzby białej. 

Droga publiczna nr 104005E. Zezwolenie na usunięcie 9 olsz czarnych, 
zobowiązanie do nasadzenia 13 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 77 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych i 1 

kasztanowca zwyczajnego, znajdujących się w pasie drogi gminnej 

w miejscowości Gajew (obręb Uwielinek, dz. ew. nr 8). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.66.2011.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.01.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gajew. Odmowa na usunięcie 3 robinii białych i 1 kasztanowca 
zwyczajnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROK 2012 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 1 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 topoli kanadyjskich i 2 

jesionów wyniosłych, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Golbice, Ksawerów, Piaski, Srebrna oraz na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.1.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 
nasadzenia 8 nowych drzew. 

Golbice. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 
Ksawerów. Odmowa na usunięcie 1 jesionu wyniosłego. 

Srebrna. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 topoli kanadyjskich i 2 

jesionów wyniosłych, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Golbice, Ksawerów, Piaski, Srebrna oraz na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.1.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 23.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Golbice. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 3 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 topoli kanadyjskich i 2 

jesionów wyniosłych, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Golbice, Ksawerów, Piaski, Srebrna oraz na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.1.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
  
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Piaski: Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 4 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 37 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie dróg gminnych, w miejscowościach Stara 

Żelazna, Mazew oraz na terenie dz. ew. nr 5/4 w miejscowości 

Koryta. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.2.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna            
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Stara Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskiej, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych 

drzew. 

Mazew. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

Koryta. Zezwolenie na usunięcie 8 topoli kanadyjskiej, odmowa na usunięcie 

22 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 12 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 5 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 jesionów wyniosłych, 5 

robinii białych, 1 topoli kanadyjskiej i 13 świerków zwyczajnych, 

znajdujących się na terenie działek ew. nr 117/27 i 117/31 w 

miejscowości Lubień. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.3.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.03.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2013 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Lubień.  Zezwolenie na usunięcie 5 jesionów wyniosłych, 5 robinii białych, 1 

topoli kanadyjskiej i 13 świerków zwyczajnych,  zobowiązanie do 

nasadzenia 36 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 6 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 wierzb białych i 12 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Bryski Kolonia, Bryski, Gaj Stary, Nowy Gaj. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.4.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy  Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Bryski Kolonia. Odmowa na usunięcie 12 wierzb białych. 

Bryski. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

Gaj Stary. Odmowa na usuniecie 4 topoli kanadyjskich. 

Nowy Gaj. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 

usunięcie 5 topoli kanadyjskich zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 7 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 lip drobnolistnych, 

znajdujących się na terenie działki ew. nr 1316, w obszarze Placu T. 

Kościuszki w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.5.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 
 
Zmiana terminu wykonania na: Usunięcie drzew do dnia 31.07.2012 r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 8 lip drobnolistnych, zobowiązanie do 

nasadzenia 25 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 8 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 690, przy ul. Kaliskiej. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.6.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.02.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2012 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 9 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 drzew z gatunku klon 

jesionolistny, klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, lipa 

drobnolistna, znajdujących się na terenie działek ew. nr 504, 505/1, 

506, 507/1, 507/2 w Łęczycy przy ul. Wojska Polskiego. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.8.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.05.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  
 

 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 4 lip drobnolistnych. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 10 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 drzew z gatunku klon 

jesionolistny, klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, lipa 

drobnolistna, znajdujących się na terenie działek ew. nr 504, 505/1, 

506, 507/1, 507/2 w Łęczycy przy ul. Wojska Polskiego. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.8.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.05.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, 12  klonów 

zwyczajnych, 1 klonu jaworu i 4 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do 

nasadzenia 18 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 11 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej, znajdującej 

się na terenie dz. ew. nr 1850/9, przy ul. Dominikańskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.9.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.04.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.05.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 31.11.2012 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 12 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 240,09 m2 zakrzewień z 

gatunku liguster pospolity, bez czarny, głóg jednoszyjkowy, 

znajdujących się na terenie działek ew. nr 1850/12, przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.10.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.04.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 31.07.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 240,09 m2 zakrzewień z gatunku liguster 

pospolity, bez czarny, głóg jednoszyjkowy,  zobowiązanie do nasadzenia 

240,09 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 13 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza 

brodawkowata, znajdującego się na terenie dz. ew. nr 1846/16, przy 

ul. Belwederskiej 79A w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.11.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.05.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 14 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13,00 m2 zakrzewień z 

gatunku tawuła van houtte, róża dzika, jałowiec płożący oraz 1 

robinii białej, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1316, przy ul. 

Plac T. Kościuszki 1 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.13.2012.TZ 
4. Data wydania 23.05.2012 r. 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 13,00 m2 zakrzewień z gatunku tawuła 

van houtte, róża dzika, jałowiec płożący oraz 1 robinii białej,  
zobowiązanie do nasadzenia 1 nowego drzewa oraz 13,00 m2 nowych 

zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 15 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 sosny pospolitej, znajdującej 

się na terenie ogródka działkowego nr 96, wchodzącego w skład 

R.O.D. „Irys”, dz. ew. nr 834/2. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.14.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.05.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 1 osoba fizyczna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 sosny pospolitej, zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 16 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 83 jesionów wyniosłych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 28/2, przy ul. Lotniczej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.15.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.06.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 83 jesionów wyniosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 17 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 dębu bezszypułkowego, 1 

klonu zwyczajnego oraz 100 m2 zakrzewień z gatunku dziki bez 

czarny, znajdujących się w Łęczycy, na terenie dz. ew. nr 119/3, 

120/5 (teren Osiedla Kwiatowego). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.18.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 11.06.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.07.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 dębu bezszypułkowego, 1 klonu 

zwyczajnego oraz 100 m2 zakrzewień z gatunku dziki bez czarny,  

zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew oraz 100 m2 nowych 

zakrzewień.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 18 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej i 2 lip 

drobnolistnych, znajdujących się na terenie działek ew. nr 223 w 

miejscowości Witonia. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.19.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.06.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.07.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Witonia. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej i 2 lip drobnolistnych,  

zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 19 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca białego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 1846/29, przy ul. 

Belwederskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.20.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.07.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca                      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 1 kasztanowca białego. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 20 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 m2 zakrzewień z gatunku 

dziki bez czarny, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1846/7, przy 

ul. Z.W.M. w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.21.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.06.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.07.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 m2 zakrzewień z gatunku dziki bez 

czarny, zobowiązanie do nasadzenia 1 m2 nowych  zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 21 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych i 1 klonu 

zwyczajnego, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1846/28, przy 

ul. Belwederskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.22.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.06.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.07.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych i 1 klonu zwyczajnego,  

zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 22 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 m2 zakrzewień z gatunku 

sumak octowiec, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 365/12, przy 

ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.23.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.07.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.07.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 m2 zakrzewień z gatunku sumak 

octowiec,  zobowiązanie do nasadzenia 2 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 23 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej, 

znajdującej się na terenie działki ewidencyjnej nr 834/2 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.24.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.07.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 1 osoba fizyczna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.11.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej,  zobowiązanie 

do nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 24 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 358 przy ul. Belwederskiej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.25.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 19.07.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2013 r. 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie do 
nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 25 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 sosny pospolitej, 1 jarząbu 

pospolitego i 1 lipy drobnolistnej, znajdujących się na terenie dz. 

ew. nr 578/33, 1292/28, 1605 przy ul. Zachodniej, ul. Dworcowej i 

ul. Tuwima w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.26.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.07.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.08.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Tuwima. Zezwolenie na usunięcie 1 sosny pospolitej,  

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 
Łęczyca, ul. Dworcowa. Zezwolenie na usuniecie 1 jarząbu pospolitego, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Zachodnia. Odmowa na usunięcie 1 lipy drobnolistnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 26 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 

znajdującego się w Łęczycy, na terenie dz. ew. nr 696/15, przy ul. 

Kaliskiej. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.30.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.08.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.09.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 27 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 916/2, przy ul. Dworzaczka w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.31.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.07.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.08.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie do 
nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 28 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 507/1 przy ul. Wojska Polskiego w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.32.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.09.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.10.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 29 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 lip drobnolistnych, 5 

świerków srebrnych, 3 świerków pospolitych, 11 jarząbów 

pospolitych, 1 topoli kanadyjskiej, 6 klonów zwyczajnych, 6 

żywotników zachodnich oraz 102 m2 zakrzewień z gatunku sumak 

octowiec, lilak pospolity, śliwa ałycza, znajdujących się w Leźnicy 

Małej, na terenie działek ew. nr 282/1, 282/4, 282/5,  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.33.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.08.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Leźnica Mała.. Zezwolenie na usunięcie 8 lip drobnolistnych, 5 świerków 

srebrnych, 3 świerków pospolitych, 11 jarząbów pospolitych, 1 topoli 

kanadyjskiej, 6 klonów zwyczajnych, 6 żywotników zachodnich oraz 102 
m2 zakrzewień z gatunku sumak octowiec, lilak pospolity, śliwa ałycza., 

zobowiązanie do nasadzenia 40 nowych drzew oraz 102 m2 nowych 
zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 30 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku klon 

zwyczajny, topola kanadyjska, jarząb szwedzki, znajdujących się na 

terenie działek ewidencyjnych nr 687, 686, 578/33, przy ul. 

Zachodniej, Kościelnej i Ozorkowskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.34.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.08.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Kościelna. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 
zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Zachodnia. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 31 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku klon 

zwyczajny, topola kanadyjska, jarząb szwedzki, znajdujących się na 

terenie działek ewidencyjnych nr 687, 686, 578/33, przy ul. 

Zachodniej, Kościelnej i Ozorkowskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.34.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 25.02.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Ozorkowska. Zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu szwedzkiego, 
zobowiązanie do nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 32 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 1849/1, przy ul. M. Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.36.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.08.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2012 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca.  Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 33 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku dzika grusza 

oraz 500 m2 zakrzewień z gatunku róża dzika, głóg jednoszyjkowy, 

grusza dzika, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 396, w pasie 

drogi dojazdowej w miejscowości Byszew Grabowski. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.37.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.09.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Byszew Grabowski. Zezwolenie na usunięcie 3 grusz pospolitych oraz 500 

m2 zakrzewień z gatunku róża dzika, głóg jednoszyjkowy, grusza pospolita, 
zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew oraz 500 m2 nowych 

zakrzewień. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 34 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 28/2, przy ul. Lotniczej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.38.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.09.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.10.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca.. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 35 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 klonów zwyczajnych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 761/1, przy ul. Plac 

Przedrynek w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.39.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 6 klonów zwyczajnych, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 36 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca białego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 625/64, przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.40.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca białego, zobowiązanie do 
nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 37 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 173, w pasie gminnej drogi 

dojazdowej, w miejscowości Kozuby. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.42.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Kozuby. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 
drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 38 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 16 topoli kanadyjskich, 4 

jesionów wyniosłych i 2 kasztanowców białych, znajdujących się na 

terenie dz. ew. nr 832 w miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.43.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 

Zmiana terminu wykonania na: Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. 

Nasadzenia nowych drzew do 31.12.2014 r. 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 7 topoli kanadyjskich, 3 jesionów 

wyniosłych i 2 kasztanowców białych, odmowa na usunięcie 9 topoli 

kanadyjskich i 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 12 
nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 39 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie drogi gminnej, na terenie dz. ew. nr 802, w 

miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.44.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójta Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 

 
Zmiana terminu wykonania na: Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. 

Nasadzenia nowych drzew do 31.12.2014 r. 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. Odmowa na 

usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych 
drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 40 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 298/10 (pas gminnej drogi 

dojazdowej) w miejscowości Witonia. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.45.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 16.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Witonia. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 41 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 29 topoli kanadyjskich, 1 

kasztanowca białego, 2 wierzb białych, 3 jesionów wyniosłych, 6 

robinii białych i 1 klonu jesionolistnego, znajdujących się w pasie 

dróg gminnych, w miejscowościach Łubno, Koryta Osada, Janice, 

Jabłonna, Stara Żelazna, Zieleniew, Opiesin, Zagróbki, Upale, Nowa 

Żelazna, Gąsiorów, Miroszewice, Jarochówek oraz na terenie działki 

ew. nr 103 w Walewie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.46.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 07.11.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

 

Zmiana terminu wykonania pkt. VIII i IX na: Usunięcie drzew do dnia 
31.12.2013 r. Nasadzenia nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łubno. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

Koryta Osada. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 
usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 

drzew. 

Janice. Odmowa na usunięcie kasztanowca białego. 
Jabłonna. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 8 nowych drzew. 

Stara Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie 

do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Zieleniew. Odmowa na usunięcie 3 topoli kanadyjskich. 

Opesin. Odmowa na usunięcie 2 topoli kanadyjskich. 
Zagróbki. Odmowa na usunięcie 2 jesionów wyniosłych. 

Upale. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 
Upale. Zezwolenie na usunięcie 6 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 9 nowych drzew. 

Gąsiorów. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

Miroszewice. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie 

do nasadzenia 3 nowych drzew. 
Jarochówek. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie 

do nasadzenia 4 nowych drzew. 

Walew. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego i 3 robinii białych, 
zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 42 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 29 topoli kanadyjskich, 1 

kasztanowca białego, 2 wierzb białych, 3 jesionów wyniosłych, 6 

robinii białych i 1 klonu jesionolistnego, znajdujących się w pasie 

dróg gminnych, w miejscowościach Łubno, Koryta Osada, Janice, 

Jabłonna, Stara Żelazna, Zieleniew, Opiesin, Zagróbki, Upale, Nowa 

Żelazna, Gąsiorów, Miroszewice, Jarochówek oraz na terenie działki 

ew. nr 103 w Walewie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.46.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

 

Zmiana terminu wykonania pkt. VII i IX na: Usunięcie drzew do dnia 
31.12.2013 r. Nasadzenia nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Jabłonna. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 
Opiesin. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Zagróbki. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

Nowa Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 43 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 wiązów pospolitych, 

znajdujących się na terenie działki ew. nr 169 w Nędzerzewie 

(obszar parku wiejskiego) oraz 1 lipy drobnolistnej, 2 wiązów 

pospolitych, 1 jesionu wyniosłego, znajdujących się na terenie 

działki ew. nr 93/2 w Gledzianówku (obszar parku wiejskiego). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.47.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 15.10.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Nędzerzew. Zezwolenie na usunięcie 9 wiązów pospolitych, zobowiązanie 
do nasadzenia 9 nowych drzew. 

Gledzianówek. Zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej, 2 wiązów 
pospolitych i 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 4 nowych 

drzew. 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 44 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 jesionów wyniosłych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 28/2 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.48.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 08.11.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 8 jesionów wyniosłych, zobowiązanie do 
nasadzenia 8 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 45 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 jesionów wyniosłych, 7 lip 

drobnolistnych i 2 robinii białych, znajdujących się w pasie dróg 

gminnych relacji Goślub – Goślub Osada, Goślub Osada – 

Ciemiężyn, Goślub Osada – Michałówka.  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.50.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 17.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Piątek 

ul. Rynek 16 

99-120 Piątek   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.01.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Goślub – Goślub Osada. Zezwolenie na usunięcie 14 jesionów wyniosłych,, 

1 lipy drobnolistnej i 2 robinii białych, odmowa na usunięcie 1 jesionu 
wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 25 nowych drzew. 

Goślub Osada – Ciemiężyn.  Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów 

wyniosłych,  zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 
Goślub Osada – Michałówka. Zezwolenie na usunięcie 6 lip drobnolistnych i 

5 jesionów wyniosłych,  zobowiązanie do nasadzenia 17 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 46 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 578/13, 1313/1 przy ul. 

Zachodniej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.52.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 19.11.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 6 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 
nasadzenia 6 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 47 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew nr 916/2, przy ul. Dworzaczka w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.53.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.11.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 4 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 48 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 279/1 w Grabowie oraz 1 

topoli kanadyjskiej, znajdującej się w pasie drogi gminnej, w 

Ksawerowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.54.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 07.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.03.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 
Ksawerów. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 49 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 40 robinii białych, 7 jesionów 

wyniosłych, 2 brzóz brodawkowatych, 1 orzecha włoskiego i 1 

topoli kanadyjskiej, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 199, 197, 

256, 196 w miejscowości Mazew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.55.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.11.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2012 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 
 
Zmiana terminu wykonania w pkt. VI, VIII, XI, XII, XIII i XV na: Usunięcie 
drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew, dz. ew. nr 199. Zezwolenie na usunięcie 33 robinii białych, 5 

jesionów wyniosłych i 2 brzóz brodawkowatych, odmowa na usunięcie 1 
jesionu wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 60 nowych drzew. 

Mazew, dz. ew. nr 197. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, 

odmowa na usunięcie 1 orzecha włoskiego, zobowiązanie do nasadzenia 2 
nowych drzew. 

Mazew, dz. ew. nr 256. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 
Mazew, dz. ew. nr 196. Zezwolenie na usunięcie 7 robinii białych, 

zobowiązanie do nasadzenia 11 nowych drzew. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 50 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 robinii białych i 1 jarząbu 

pospolitego, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1316, przy ul. 

Plac T. Kościuszki w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.56.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.01.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 5 robinii białych i 1 głogu 
jednoszyjkowego, zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 51 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 16 topoli, 6 wierzb, 1 akacji, 1 

jesionu i 2 lip, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Jarochów, Ogrodzona, Rzędków oraz na terenie 

dz. ew. nr 15/1 w Drzykozach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.57.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Drzykozy. Zezwolenie na usunięcie 2 lip drobnolistnych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 52 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 topoli kanadyjskich, 6 

wierzb białych, 1 kasztanowca białego, 1 robinii białej i 1 klonu 

zwyczajnego, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Jarochów, Ogrodzona, Rzędków oraz 2 lip 

drobnolistnych na terenie dz. ew. nr 15/1 w Drzykozach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.57.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 27.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Jarochów. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 
usunięcie 1 wierzby białej i 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Ogrodzona. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 
usunięcie 1 kasztanowca białego i 1 robinii białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Rzędków. Zezwolenie na usunięcie 6 topoli kanadyjskich, odmowa na 
usunięcie 6 topoli kanadyjskich, 1 klonu  zwyczajnego i 2 wierzb białych, 

zobowiązanie do nasadzenia 10 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 53 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 topoli kanadyjskich, 6 

wierzb białych, 1 kasztanowca białego, 1 robinii białej i 1 klonu 

zwyczajnego, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Jarochów, Ogrodzona, Rzędków oraz 2 lip 

drobnolistnych na terenie dz. ew. nr 15/1 w Drzykozach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.57.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Jarochów. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

Ogrodzona. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 
Rzędków. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 54 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, 2 robinii 

białych, 6 lip drobnolistnych, znajdujących się w pasie drogi 

gminnej, przy ul. Alktera w Łęczycy oraz 1 robinii białej, 

znajdującej się przy ul. Thugutta w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.58.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Altera. Odmowa na usunięcie 5 lip drobnolistnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 55 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, 2 robinii 

białych, 6 lip drobnolistnych, znajdujących się w pasie drogi 

gminnej, przy ul. Alktera w Łęczycy oraz 1 robinii białej, 

znajdującej się przy ul. Thugutta w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.58.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, ul. Altera. Zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, 2 robinii 

białych i 1 lipy drobnolistnej, zobowiązanie do nasadzenia 4 nowych drzew. 

Łęczyca, ul. Thugutta. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, 

zobowiązanie do nasadzenia 1 nowego drzewa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 56 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego i 9 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Rzędków, Opiesin, Mazew, Zagróbki, Siedlew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.59.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 31.12.2012 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Opiesin. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

Mazew. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 
nasadzenia 3 nowych drzew. 

Zagróbki. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 
Siedlew. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 4 nowych drzew.  

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 57 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego i 9 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Rzędków, Opiesin, Mazew, Zagróbki, Siedlew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.59.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Rzędków. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 58 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9,5 m2 zakrzewień z gatunku 

tawuła van Houttea, tamaryszek francuski, znajdujących się na 

terenie działki ew. nr 625/41, przy ul. M. Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.60.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.01.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 9,5 m2 zakrzewień z gatunku tawuła van 

Houttea, tamaryszek francuski, zobowiązanie do nasadzenia 9,5 m2 nowych 
zakrzewień. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 59 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 16,5 m2 zakrzewień z gatunku 

tawuła van Houttea, dziki bez czarny, śliwa tarnina, ligustr 

pospolity, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 625/33, przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.60.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 16,5 m2 zakrzewień z gatunku tawuła van 
Houttea, dziki bez czarny, śliwa tarnina, ligustr pospolity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 60 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych oraz 0,5 m2 

zakrzewień z gatunku żywotnik zachodni, znajdujących się na 

terenie dz. ew. nr 522/15, przy ul. Belwederskiej oraz 1 wierzby 

białej znajdującej się na terenie dz. ew. nr 625/64 przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.60.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.01.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca, dz. ew. nr 625/64.Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, 
zobowiązanie do nasadzenia 1 nowego drzewa. 

Łęczyca, dz. ew nr 522/15. Zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych i 0,5 

m2 zakrzewień z gatunku żywotnik zachodni, zobowiązanie do nasadzenia 2 
nowych drzew i 0,5 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 61 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 brzóz brodawkowatych, 2 

sosen pospolitych i 1 dębu bezszypułkowego, znajdujących się w 

pasie drogi wewnętrznej, w miejscowości Borek. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.61.2012.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Borek. Zezwolenie na usunięcie 1 dębu bezszypułkowego, 2 sosen 

pospolitych i 1 brzozy brodawkowatej, odmowa na usunięcie 8 brzóz 

brodawkowatych, zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROK 2013 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 1 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, 2 jesionów 

wyniosłych, 1 lipy drobnolistnej i 4 m2 zakrzewień z gatunku dziki 

bez czarny, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 578/33, przy ul. 

Zachodniej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.1.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 31.01.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2013 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, 1 jesionu wyniosłego, 
odmowa na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, 1 lipy drobnolistnej i 4 m2 

zakrzewień z gatunku dziki bez czarny, zobowiązanie do nasadzenia 2 

nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 robinii białych, 45 jesionów 

wyniosłych, 2 klonów zwyczajnych, 29 śliw tarnin, 17 lip 

drobnolistnych oraz 27 m2 zakrzewień z gatunku śnieguliczka biała, 

forsycja pośrednia, róża dzika, znajdujących się na terenie działki 

ewidencyjnej nr 117/31 w miejscowości Lubień. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.2.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 07.02.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca        
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Lubień. Zezwolenie na usunięcie 10 robinii białych, 45 jesionów wyniosłych, 

2 klonów zwyczajnych, 29 śliw tarnin, 17 lip drobnolistnych oraz 27 m2 

zakrzewień z gatunku śnieguliczka biała, forsycja pośrednia, róża dzika, 

zobowiązanie do nasadzenia 103 nowych drzew i 27 m2 nowych zakrzewień. 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 3 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 wierzb białych i 6 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 

399/7 w Łęczycy (obszar Zalewu Miejskiego). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.4.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 11.03.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu:  

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 

Koła w Łęczycy 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.04.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 
 
  
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca: Zezwolenie na usunięcie 5 wierzb białych, 4 topoli kanadyjskich,  

odmowa na usunięcie 6 wierzb białych, 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie 

do nasadzenia 13 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 4 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 topoli kanadyjskich, 4 

jesionów wyniosłych i 1 robinii białej, znajdujących się w pasie 

dróg gminnych, w miejscowościach Kadzidłowa, Ksawerów, 

Sobótka Nowa, Piaski, Byszew Grabowski, Brudzeń oraz na terenie 

działki ewidencyjnej nr 253, w miejscowości Kadzidłowa. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.5.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 25.02.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów            
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  Usunięcie drzew do dnia 30.04.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Kadzidłowa. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 

usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych 

drzew. 

Kadzidłowa. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie 

do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Ksawerów. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

Sobótka Nowa. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 

drzew. 

Piaski. Odmowa na usunięcie 7 topoli kanadyjskich. 

Grabów. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

Grabów. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Brudzeń. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 5 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 topoli kanadyjskich, 4 

jesionów wyniosłych i 1 robinii białej, znajdujących się w pasie 

dróg gminnych, w miejscowościach Kadzidłowa, Ksawerów, 

Sobótka Nowa, Piaski, Byszew Grabowski, Brudzeń oraz na terenie 

działki ewidencyjnej nr 253, w miejscowości Kadzidłowa.  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.5.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.03.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Ksawerów.  Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego,  zobowiązanie 

do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Grabów. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 1 lipy 

drobnolistnej i 1 robinii białej,  zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 6 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich 

znajdujących się w miejscowości Anusin (działka ewidencyjna nr 

39, obręb ewidencyjny Jóźniki). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.6.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.02.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Anusin. Odmowa na usunięcie 5 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 7 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, znajdujących 

się na terenie działki ewidencyjnej nr 563/5 w Łęczycy, przy ul. 

Kaliskiej. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.8.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 12.03.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Kurpińskiego 

w Kutnie Filia w Łęczycy 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.04.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, odmowa na usunięcie 2 

topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 8 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie12 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 218/1, 206/5, w miejscowości 

Witonia. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.9.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 08.03.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Witonia. Zezwolenie na usunięcie 12 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 18 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 9 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 5/4, w miejscowości Koryta. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.10.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.04.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 

 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Koryta. Zezwolenie na usunięcie 8 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 12 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 10 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 182, w pasie drogi gminnej, w 

miejscowości Romartów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.11.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.05.2013 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Romartów. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 8 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 11 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jarząbu szwedzkiego, 1 lipy 

drobnolistnej, 1 brzozy brodawkowatej i 1 klonu jesionolistnego, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 256/3, przy ul. 

Plac T. Kościuszki w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.12.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.04.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 4 jarząbów pospolitych, 1 lipy 

drobnolistnej, 1 brzozy brodawkowatej, 1 klonu jesionolistnego,  

zobowiązanie do nasadzenia 11 nowych drzew. Jarząb szwedzki -

zawieszenie do czasu uzyskania decyzji z GDOŚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 12 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego (działka 

ew. nr 697) i 1 robinii białej (działka ew. nr 690), znajdujących się 

przy ul. Kaliskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.13.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 23.04.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 13 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego (działka 

ew. nr 697) i 1 robinii białej (działka ew. nr 690), znajdujących się 

przy ul. Kaliskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.13.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.05.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 14 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

znajdującej się na terenie działki ewidencyjnej nr 129/2 w 

miejscowości Topola Katowa. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.14.2013.TZ 
4. Data wydania 25.04.2013 r. 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 

Zmiana terminu wykonania na: Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. 

Nasadzenia nowych drzew do 31.12.2014 r. 
10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Topola Katowa. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej,  

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 15 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej i 4 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 

332 (pas drogi gminnej w Gawronkach) oraz na terenie działki 

ewidencyjnej nr 328/3 w Gawronkach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 23.05.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gawronki. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 16 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej i 4 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 

332 (pas drogi gminnej w Gawronkach) oraz na terenie działki 

ewidencyjnej nr 328/3 w Gawronkach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.06.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gawronki. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 17 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 832 w miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.17.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.05.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.11.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 9 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie do 

nasadzenia 14 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 18 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

znajdującej się na terenie dz. ew. nr 1845/7, przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.18.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 12.06.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.07.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 19 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby mandżurskiej, 

znajdującej się na terenie dz. ew. nr 1845/5, przy ul. M. 

Konopnickiej 8B w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.19.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 12.06.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca                      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.07.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby mandżurskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 20 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 

znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 117/4, w 

miejscowości Lubień. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.21.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.07.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Lubień. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 21 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 1846/25, przy ul. 

Belwederskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.22.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.07.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.08.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu jesionolistnego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 22 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 132/4, przy. ul. Kaliskiej w 

Łęczycy 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.24.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.07.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.08.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 23 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 1017 w miejscowości Tum 

oraz 2 lip drobnolistnych, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 

176/1 w Górze Św. Małgorzaty. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.26.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 23.08.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Tum. Zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego, odmowa na usunięcie 

1 świerku pospolitego,  zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 
Góra Św. Małgorzaty. Odmowa na usunięcie 2 lip drobnolistnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 24 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 brzóz brodawkowatych i 4 

świerków pospolitych, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 42/5, w 

miejscowości Wilczkowice Górne. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.27.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.08.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 
 

Zmiana terminu wykonania na: Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. 

Nasadzenia nowych drzew do 31.12.2014 r. 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Wilczkowice Górne. Zezwolenie na usunięcie 3 brzóz brodawkowatych i 4 
świerków pospolitych,  zobowiązanie do nasadzenia 11 nowych drzew. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 25 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, 

znajdującego się na terenie dz. ew. nr 1849/4, przy ul. Kaliskiej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.29.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 04.09.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 26 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych, znajdujących 

się na terenie działki ewidencyjnej nr 625/63, przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.30.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 25.09.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 27 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 wierzb białych, znajdujących 

się na terenie dz. ew. nr 456/8, przy ul. Ozorkowskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.31.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 18.09.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2013 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 wierzb białych,  zobowiązanie do 
nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 28 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej znajdującej się na 

terenie dz. ew. nr 546/17, przy ul. Kaliskiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.32.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 01.10.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 
nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 29 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14,5 m2 zakrzewień z gatunku 

żywotnik zachodni, sumak octowiec, dziki bez czarny oraz 1 

świerku syberyjskiego, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 

1850/9, przy ul. Dominikańskiej w Łęczycy 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.33.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 06.09.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2013 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca.. Zezwolenie na usunięcie 14,5 m2 zakrzewień z gatunku żywotnik 

zachodni, sumak octowiec, dziki bez czarny oraz 1 świerku syberyjskiego, 

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew oraz 14,5 m2 zakrzewień. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 30 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 578/33, przy ul. Zachodniej w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.34.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 12.11.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 4 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 31 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, 1 jesionu 

wyniosłego, 3 topoli kanadyjskich i 1 lipy drobnolistnej, 

znajdujących się w pasie dróg gminnych, w miejscowościach Nowa 

Żelazna, Stara Żelazna oraz na terenie dz. ew. nr 103 w 

miejscowości Walew. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.35.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 07.10.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Nowa Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 
usunięcie 2 topoli kanadyjskich i 1 lipy drobnolistnej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Stara Żelazna. Odmowa na usunięcie 2 robinii białych, 1 jesionu wyniosłego. 
Walew. Odmowa na usunięcie 1 robinii białej. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 32 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 1840 w Łęczycy, przy ul. Kaliskiej 12. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.36.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 06.12.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu:  

Zarządca Nieruchomości F.U. „Profesjonalista”  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.03.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca.  Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 
nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 33 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 322/1, w pasie drogi gminnej 

przy ul. Górniczej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.37.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.11.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 34 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 klonów jesionolistnych, 

znajdujących się w pasie drogi gminnej, w miejscowości Karkoszki. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.39.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.12.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2013 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Karkoszki.. Zezwolenie na usunięcie 2 klonów jesionolistnych, 

zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 35 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich i 1 klonu 

zwyczajnego, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 579 przy ul. 

Zachodniej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.40.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 25.11.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.03.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich i 1 klonu 

zwyczajnego, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 36 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 182, w pasie drogi gminnej nr 

314112. w miejscowości Romartów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.43.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.12.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.06.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Romartów. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 8 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 37 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 jesionów wyniosłych i 12 

robinii białych, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 

104003E, w obrębie ewidencyjnym P.G.R. Koryta. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.44.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi P.G.R. Koryta. Odmowa na usunięcie 13 jesionów wyniosłych i 12 robinii 

białych. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 38 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 jesionów wyniosłych i 12 

robinii białych, znajdujących się w pasie drogi publicznej nr 

104003E, w obrębie ewidencyjnym P.G.R. Koryta. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.44.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.02.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.03.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi P.G.R. Koryta. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 
zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 39 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 626/4 w Łęczycy, przy ul. M. Konopnickiej 

10A. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.45.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 30.12.2013 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 

Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. M. Konopnickiej 10A 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 1 wierzby białej. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 40 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się ba terenie dz. ew. nr 832 w miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.47.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 9 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 
nasadzenia 14 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 41 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie dz. ew. nr 39, w pasie drogi gminnej w 

miejscowości Anusin (obręb ewidencyjny Józinki). 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.48.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 07.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.03.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Anusin. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 42 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 topoli białych i 4 wierzb 

kruchych, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 57/10 w Grabowie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.49.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.05.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Grabów. Zezwolenie na usunięcie 7 topoli białych i 4 wierzb kruchych, 

zobowiązanie do nasadzenia 17 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 43 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 wierzb białych i 4 klonów 

zwyczajnych, znajdujących się na terenie dz. ew. nr 625/64 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.50.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 13.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 wierzb białych i 4 klonów zwyczajnych, 
zobowiązanie do nasadzenia 7 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 44 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, znajdujących 

się na terenie dz. ew. nr 578/13 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.51.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych, zobowiązanie do 
nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 45 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, znajdującej się 

na terenie dz. ew. nr 339/8 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.52.2013.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 1 wierzby białej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROK 2014 
 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 1 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 topoli kanadyjskich i 1 

brzozy brodawkowatej, znajdujących się w pasie dróg gminnych, w 

miejscowościach Kotków, Sobótka Kolonia, Kurzjama, Piaski, 

Besiekiery.  
3. Znak sprawy ROS.6130.1.1.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.01.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Kotków. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych 
drzew. 

Sobótka Kolonia. Odmowa na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej, 

Kurzjama. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 
nasadzeń 2 nowych drzew. 

Piaski. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, odmowa na usunięcie 

1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do nasadzeń 6 nowych drzew. 
Besiekiery. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, Zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych,  

1 brzozy brodawkowatej, 1 jesionu wyniosłego i 1 topoli 

kanadyjskiej, znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 314112,  

w miejscowości Romartów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.2.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.02.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia        
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.03.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Romartów. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 3 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych,  

1 brzozy brodawkowatej, 1 jesionu wyniosłego i 1 topoli 

kanadyjskiej, znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 314112,  

w miejscowości Romartów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.2.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 10.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Witonia 

ul. St. Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.03.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 
 
  
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Romartów: Zezwolenie na usunięcie 2 klonów zwyczajnych, 1 brzozy 

brodawkowatej i 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do nasadzenia 6 

nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 4 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 olsz czarnych, 1 topoli 

kanadyjskiej, 4 brzóz brodawkowatych i 2 jabłoni dzikich 

znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 312309 w miejscowości 

Gawronki. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.3.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 13.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca                 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Gawronki. Zezwolenie na usunięcie 5 olsz czarnych, 1 topoli kanadyjskiej, 4 

brzóz brodawkowatych i 2 jabłoni dzikich, zobowiązanie do nasadzenia 12 

nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 5 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, 

znajdującego się w pasie drogi gminnej nr 312332 w miejscowości 

Leszcze. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.4.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 14.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca       
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Leszcze.  Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 6 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 29,9 m2 zakrzewień, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 1845/4, przy ul. 

M. Konopnickiej 8C w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.5.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.02.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca                 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie zakrzewień do dnia 31.03.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2014 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie zakrzewień z gatunku ligustr pospolity o 

pow. 14,90 m2,  zobowiązanie do nasadzenia nowych drzew, odmowa na 

usunięcie 5,8 m2 zakrzewień z gatunku ligustr pospolity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 7 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 578/33, przy ul. 

Zachodniej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.8.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 20.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 6 nowych 

drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 8 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, 

znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 578/33 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.9.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 17.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.04.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 
 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego, zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 9 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 17 topoli kanadyjskich, 2 topoli 

białych, 3 wierzb białych i 3 robinii białych, znajdujących się w 

pasach gminnych dróg publicznych, w miejscowościach PGR 

Srebrna, Sobótka Kolonia, Golbice, Jaworów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.10.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 19.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 
 

 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi PGR Srebrna.  Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 13 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych 

drzew. 

Sobótka Kolonia. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej,  

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

Golbice. Odmowa na usunięcie 2 topoli białych. 

Jaworów. Odmowa na usunięcie 2 robinii białych. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 10 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 17 topoli kanadyjskich, 2 topoli 

białych, 3 wierzb białych i 3 robinii białych, znajdujących się w 

pasach gminnych dróg publicznych, w miejscowościach PGR 

Srebrna, Sobótka Kolonia, Golbice, Jaworów. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.10.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 16.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Jaworów. Zezwolenie na usunięcie 3 wierzb białych,  zobowiązanie do 



nasadzenia 6 nowych drzew. 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 11 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 62 topoli kanadyjskich, 1 

wierzby białej i 1 lipy drobnolistnej, znajdujących się w pasach 

gminnych dróg publicznych, w miejscowościach Stara Żelazna, 

Nowa Żelazna, Miroszewice, Mazew, Zieleniew, Koryta Osada, 

Zagróbki. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.11.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.03.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 
 

 
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Stara Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 2 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie 

do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Nowa Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 5 topoli kanadyjskich  zobowiązanie do nasadzenia 7 nowych 

drzew. 

Miroszewice. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 

usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych 

drzew. 

Mazew. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

Zieleniew. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

Koryta Osada. Odmowa na usunięcie 43 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 12 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 62 topoli kanadyjskich, 1 

wierzby białej i 1 lipy drobnolistnej, znajdujących się w pasach 

gminnych dróg publicznych, w miejscowościach Stara Żelazna, 

Nowa Żelazna, Miroszewice, Mazew, Zieleniew, Koryta Osada, 

Zagróbki. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.11.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 16.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 



Zagróbki. Zezwolenie na usunięcie 1 lipy drobnolistnej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 13 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego, 

znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 1850/11 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.12.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 03.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.11.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 14 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 1687/5 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.13.2014.TZ 
4. Data wydania 16.04.2014 r. 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.05.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych,  

zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 15 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego, 

znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 834/12 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.14.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 2 osoby fizyczne 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2014 r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 świerka pospolitego. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 16 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie drogi gminnej, w miejscowości Stara 

Żelazna. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.15.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 17.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Stara Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 7 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie 

do nasadzenia 11 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 17 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie dróg gminnych, w miejscowościach 

Mazew, Łubno, Koryta Osada. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 25.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 18 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się w pasie dróg gminnych, w miejscowościach 

Mazew, Łubno, Koryta Osada. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.16.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich,  zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

Łubno. Odmowa na usunięcie 2 topoli kanadyjskich. 

Koryta Osada. Odmowa na usunięcie 2 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 19 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych i 2 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 312302, w 

miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.17.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.05.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca                    
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Odmowa na usunięcie 2 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 20 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych i 2 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 312302, w 

miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.17.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 07.05.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Odmowa na usunięcie 1 robinii białej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 21 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych i 2 topoli 

kanadyjskich, znajdujących się w pasie drogi gminnej nr 312302, w 

miejscowości Siedlec. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.17.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 06.06.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2015 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Siedlec. Zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych,  zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 22 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, znajdującej się 

w pasie drogi gminnej nr 312314, w miejscowości Szarowizna. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.18.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 06.06.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2015 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Szarowizna. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej,  zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 23 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych i 1 

robinii białej, znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 

114/2, w miejscowości Janków. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.19.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.05.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.03.2015 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Janków. Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu wyniosłego i 1 robinii białej, 

odmowa na usunięcie 1 jesionu wyniosłego,  zobowiązanie do nasadzenia 3 
nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 24 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, znajdującej się 

na terenie działki ewidencyjnej nr 625/41, przy ul. M. Konopnickiej 

w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.20.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 11.04.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.04.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej,  zobowiązanie do 
nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 25 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 368/2 w Topoli 

Królewskiej. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.24.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 05.09.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Topola Królewska. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych,  
zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 26 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej, 

znajdującej się na terenie działki ewidencyjnej nr 42/4 w 

Wilczkowicach Górnych. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.25.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 02.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Wilczkowice Górne. Zezwolenie na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej,  
zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 27 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej i 2 jesionów 

wyniosłych, znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 256 

w Mazewie. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.26.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.06.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.08.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej i 2 jesionów wyniosłych,  

zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 28 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 topoli kanadyjskich, 12 robinii 

białych, 2 wierzb białych, 1 kasztanowca białego, 3 jesionów 

wyniosłych, i 3 klonów jesionolistnych, znajdujących się w pasie dróg 

gminnych, w miejscowościach Mazew, Nowa Żelazna, Rzędków, 

Jarochów, Koryta Osada, Janice, Stary Sławoszew; w pasie drogi 

dojazdowej w miejscowości PGR Koryta oraz na terenie działki 

ewidencyjnej nr 247 w Mazewie, działki ewidencyjnej nr 44/6 w 

Daszynie, działki ewidencyjnej nr 4/1 w Korytwach Osadzie oraz działki 

ewidencyjnej nr 15/1 w Drzykozach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.27.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2015 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 

usunięcie 1 topoli kanadyjskiej i 2 robinii białych, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 
Nowa Żelazna. Zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 3 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 5 nowych 

drzew. 
Rzędków. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

Jarochów. Odmowa na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej. 

Koryta Osada. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, odmowa na 
usunięcie 2 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych 

drzew. 

Stary Sławoszew. Odmowa na usunięcie 1 wierzby białej. 
PGR Koryta. Zezwolenie na usunięcie 3 robinii białych,  zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej i 2 jesionów wyniosłych, 
odmowa na usunięcie 5 robinii białych, zobowiązanie do nasadzenia 5 

nowych drzew. 

Daszyna. Zezwolenie na usunięcie 2 klonów jesionolistnych, odmowa na 



usunięcie 1 klonu jesionolistnego, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych 
drzew. 

Koryta Osada. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej,  zobowiązanie 

do nasadzenia 2 nowych drzew. 
Drzykozy.  Odmowa na usunięcie 1 jesionu wyniosłego. 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 29 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 topoli kanadyjskich, 12 

robinii białych, 2 wierzb białych, 1 kasztanowca białego, 3 jesionów 

wyniosłych, i 3 klonów jesionolistnych, znajdujących się w pasie 

dróg gminnych, w miejscowościach Mazew, Nowa Żelazna, 

Rzędków, Jarochów, Koryta Osada, Janice, Stary Sławoszew; w 

pasie drogi dojazdowej w miejscowości PGR Koryta oraz na terenie 

działki ewidencyjnej nr 247 w Mazewie, działki ewidencyjnej nr 

44/6 w Daszynie, działki ewidencyjnej nr 4/1 w Korytwach Osadzie 

oraz działki ewidencyjnej nr 15/1 w Drzykozach. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.27.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 21.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34A 

99-107 Daszyna          
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2015 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Mazew. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

Janice. Zezwolenie na usunięcie 1 kasztanowca białego, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 30 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerku srebrnego, 

znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 1846/16, przy ul. 

Osiedlowej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.28.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 28.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca       
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 30.09.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 świerku srebrnego, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 31 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 jesionów wyniosłych, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 368/2 w Topoli 

Królewskiej. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.29.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Topola Królewska. Zezwolenie na usunięcie 5 jesionów wyniosłych, 

zobowiązanie do nasadzenia 8 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 32 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 topoli kanadyjskich, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 1850/18, przy ul. 

M. Konopnickiej 11 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.30.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 29.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca       
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Odmowa na usunięcie 3 topoli kanadyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 33 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby białej, znajdującej się 

na terenie działki ewidencyjnej nr 1850/1, przy ul. M. Konopnickiej 

w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.31.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.07.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca      
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 wierzby białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 34 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 jesionów wyniosłych, 42 

robinii białych, 1 śliwy ałyczy, 22 klonów zwyczajnych, 5 topoli 

kanadyjskich, 1 jarząbu pospolitego, 3 klonów jesionolistnych, 18 

m2 zakrzewień dzikiej róży i 15 m2 zakrzewień bzu czarnego, 

znajdujących się na terenie działek ewidencyjnych nr 117/52, 

117/42 w miejscowości Lubień. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.32.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 06.08.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Lubień.. Zezwolenie na usunięcie 5 topoli kanadyjskich, odmowa na 

usunięcie 7 jesionów wyniosłych, 42 robinii białych, 1 śliwy ałyczy, 22 
klonów zwyczajnych, 1 jarząbu pospolitego, 3 klonów jesionolistnych, 18 

m2 zakrzewień z gatunku dzika róża i 15 m2 zakrzewień z gatunku bez 

czarny, zobowiązanie do nasadzenia 8 nowych drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 35 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 28/9 w 

miejscowości Daszyna. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.33.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 25.08.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 1 osoba fizyczna  
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Daszyna. Zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, zobowiązanie do 

nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 36 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych, znajdujących 

się w pasie gminnej drogi publicznej, na terenie działki 

ewidencyjnej nr 629, przy ul. M. Konopnickiej w  Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.34.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.08.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 robinii białych, zobowiązanie do 
nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 37 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, 1 sosny 

pospolitej i 2,5 m2 zakrzewień z gatunku żywotnik zachodni, 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 834/12 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.35.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 26.08.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 2 osoby fizyczne 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 15.03.2015 r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych, 1 sosny 
pospolitej i 2,5 m2 zakrzewień z gatunku żywotnik zachodni. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 38 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerka pospolitego i 1 brzozy 

brodawkowatej, znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 

834/12 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.36.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 09.09.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 3 osoby fizyczne 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1świerka pospolitego i 1 brzozy 

brodawkowatej, zobowiązanie do nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 39 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 jesionów wyniosłych, 1 lipy 

drobnolistnej i 8 topoli kanadyjskich, znajdujących się w pasie 

gminnej drogi dojazdowej, w miejscowości Nowy Gaj oraz w 

pasach gminnych dróg publicznych, w miejscowościach Kosin, 

Bogdańczew, Nowy Gaj. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.37.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 23.09.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 28.02.2015 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Nowy Gaj. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych i 1 lipy 
drobnolistnej, zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

Bogdańczew. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie 

do nasadzenia 7 nowych drzew. 
Nowy Gaj. Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich, zobowiązanie do 

nasadzenia 7 nowych drzew. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 40 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 wierzb białych znajdujących 

się na terenie działki ewidencyjnej nr 625/64, przy ul. M. 

Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.38.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 22.09.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca     
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 5 wierzb białych , zobowiązanie do 

nasadzenia 5 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 41 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, znajdującej się 

w pasie gminnej drogi dojazdowej, na terenie działki ewidencyjnej 

nr 625/16, przy ul. M. Konopnickiej w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.40.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 12.09.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Burmistrz Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 14 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 robinii białej, zobowiązanie do 

nasadzenia 1 nowego drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 42 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 sosen pospolitych 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 834/12 w 

Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.41.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 02.10.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Posiadacz gruntu: 2 osoby fizyczne 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 18 sosen pospolitych, zobowiązanie do 

nasadzenia 18 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 43 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

znajdującej się na terenie działki ewidencyjnej nr 365/1, przy ul. 

Bitwy nad Bzurą 38 w Łęczycy. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.42.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 24.09.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. M. Konopnickiej 11A 

99-100 Łęczyca   
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.10.2014 r. Nasadzenia 

nowych drzew do 30.11.2014 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Łęczyca. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 

nasadzenia 2 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 44 
2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, 

znajdującej się w pasie drogi gminnej nr 13, w miejscowości Tum 

oraz 2 jesionów wyniosłych, znajdujących się na terenie działki 

ewidencyjnej nr 175/3 w Górze Św. Małgorzaty. 
3. Znak sprawy ROS.6130.1.43.2014.TZ 
4. Data wydania, miejsce 06.10.2014 r. Łęczyca 
5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 44 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10 
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna. Usunięcie drzew do dnia 31.12.2014 r. Nasadzenia 
nowych drzew do 15.04.2015 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Tum. Zezwolenie na usunięcie 1 topoli kanadyjskiej, zobowiązanie do 
nasadzenia 2 nowych drzew. 

Góra Św. Małgorzaty. Zezwolenie na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, 

zobowiązanie do nasadzenia 3 nowych drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


