
PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice, dnia 12-01-2022

KŚ-III.6220.46.2021.AO 
OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

Prezydent Miasta Katowice zawiadamia strony postępowania, że : 

-  postanowieniem  z  dnia  …  stycznia  2022  roku  stwierdził  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko  pn.  „Budowa  zespołu  przemysłowo  –  magazynowo  –  usługowego  wraz  
z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Mysłowicach przy 
ul. Dworcowej” zlokalizowanego na działkach nr 2172/98, 829/98 oraz części działki 2173/98 (obręb 
Brzezinka). Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie, wniesione za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Katowice, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia;

- postanowieniem z dnia … stycznia 2022 roku zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  „Budowa  zespołu  
przemysłowo  –  magazynowo  –  usługowego  wraz  z  segmentami  socjalno  –  biurowymi  oraz  
niezbędną  infrastrukturą  techniczną  w  Mysłowicach  przy  ul.  Dworcowej”  zlokalizowanego  na  
działkach nr 2172/98, 829/98 oraz części działki 2173/98 (obręb Brzezinka), do czasu przedłożenia 
przez  wnioskodawcę  raportu  o  oddziaływaniu  ww.  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Na  ww.  
postanowienie nie służy stronom zażalenie;
- akta sprawy znajdują się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, 
Rynek  1,  VI  piętro,  pokój  nr  602.  Ze  względu  na  zaistniałą  sytuację  epidemiologiczną,  
z aktami sprawy będzie można się zapoznać po telefonicznym ustaleniu formy ich udostępnienia (nr 
tel. 32 259-38-73, poniedziałek – środa w godz. od 730 do 1530, czwartek od 730 do 1700, piątek od 
730 do 1400);

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
Wywieszono dnia:  18.01.2022 r. 

     z up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
 

(-) Grzegorz Mazurkiewicz 
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska 

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  zamieszczone  na  okres  14  dni  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Katowice  oraz  na  stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta
Mysłowice. 


