
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH 

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Lp. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer karty/rok NK/3/2020 

2 Rodzaj dokumentu Decyzja  3/2020 

3 
 

Temat dokumentu 
 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona 
powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, 
ochrona zwierząt i roślin  

4 Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 57 szt. 
drzew 

5 
 

Zakres przedmiotowy 
dokumentu - opis dokumentu 
 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 57 z 58 
szt. drzew gat.: modrzew europejski (Larix 
decidua) – 16 szt., orzech włoski (Juglans 
regia) – 2 szt., brzoza brodawkowata (Betula 
pendula) – 20 szt., dąb szypułkowy (Quercus 
robur) – 4 szt., świerk pospolity (Picea abies) 
– 3 szt., klon zwyczajny  (Acer platanoides) – 
2 szt., topola czarna (Populus nigra) – 5 szt., 
topola szara (Populus canescens) – 1 szt., 
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) – 3 szt., 
klon jesionolistny (Acer negundo) – 1 szt.   
znajdujących się na działkach 960/16, 
934/58, 934/71 i 1230/12  obręb Sandomierz 
Poscaleniowy przy ul. Dr. Zygmunta Schinzla 
13 w Sandomierzu. 
W ramach nasadzeń zastępczych zalecono 
posadzenie 70 szt. drzew gatunków: Robinia 
pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (25 szt.), 
Betula pendula ‘Zold Szakal’ (9 szt.), Tilia 
cordata ‘Lico’ (16 szt.), Quercus robur 
‘Menhir’ (4 szt.), Cotinus Mill (6 szt.), Fagus 
sylvatica ‘Purple fountain’ (6 szt.) i Crataegus 
laevigata ‘Paul’s Scarlet’ (4 szt.) w obszarze 
zaprojektowanej wokół nowo budowanego 
budynku zieleni oraz przesadzić 7 szt. drzew 
(z ujętych we wniosku i przeznaczonych do 
usunięcia) na działkach 960/16, 934/58, 
934/71 i 1230/12. 

6 
 

Obszar, którego dokument 
dotyczy, zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju 

Województwo: Świętokrzyskie 
Powiat: Sandomierz 
Gmina:  Miejska Sandomierz 

7 Znak sprawy NK.6131.14.2020.ALK 

8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Sandomierza  

9 Data dokumentu 28.02.2020 r.  

10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy 

11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

12 
 

Miejsce przechowywania 
dokumentu 
 

Urząd Miejski  
w Sandomierzu 
Wydział Nadzoru Komunalnego, 



Pl. Poniatowskiego 1,  
27 – 600 Sandomierz,  
tel. (0-15) 815-42-09 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

Nie dotyczy 
 

14 Czy dokument jest ostateczny 
tak/nie 

Tak 

15 Numery kart innych 
 dokumentów w sprawie 

Brak 

16 
 

Data zamieszczenia w wykazie 
danych o dokumencie 

13.03.2020 r. 

17 
 

Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

Nie dotyczy 
 

18 Uwagi Brak 

 


