
                                      
Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa                                                                                                  

Urbanistyki i Architektury 2010. 
 

O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

 
2. Publicznie dostępny wykaz decyzji pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Lp. Numer 
pozwolenia 

Data 
pozwolenia 

Zakres przedmiotowy 
 

Lokalizacja  

1. 39/10 10.02.2010 

Pozwolenie na budowę 
rurociągu tłocznego 

kanalizacji deszczowej 
wraz z przepompownią 

odprowadzającego wody 
opadowe z terenów  

Centrum Usług 
Logistycznych Mysłowice 

i węzła drogowego.  

Mysłowice – dzielnica 
Brzezinka  

działki nr: 310/79, 309/79, 
308/79, 124/4, 123/3, 

158/40, 292/37, 281/44, 
284/44, 254/48, 136/54, 

129/54. 

2. 55/10 24.02.2010 

Zmiana pozwolenia na 
budowę nr BUA.II.7353-
522/09 z dnia 02.12.2009r. 
na przebudowę części hali C 
w osiach 1-29/A-D (bez 
zmiany funkcji hali) wraz         
z dobudową magazynu 
podręcznego, trafostacji              
z zasilaniem z PZO – linią 
kablową śN, przebudową 
wewnętrznych instalacji           
(w tym gazu) wraz                       
z podłączeniem do sieci 
wewnątrzzakładowych oraz 
budowę chodnika                         
i zatwierdzenie projektu 
budowlanego (bez zmiany 
funkcji hali) obejmującego 
między innymi korektę sieci 
uzbrojenia, zmianę 
parametrów przestrzeni 
wydzielonych poŜarowo: 
biuro w osiach C-3-D/1-2, 
pomieszczenie techniczne          
w osiach A-A1/1-2 wraz            
z korektą instalacji 
sanitarnych elektrycznych           
i gazu w przestrzeni hali 
magazynowej oraz                   
w pomieszczeniach socjalno-
biurowych, korektę mocy 

Mysłowice –  
dzielnica Brzezinka  
ul. Brzezińska 59  
działki Nr: 2213/248,           
2395/248 



kotła gazowego w strefie 
socjalno-biurowej. 

3. 106/10 26.03.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Gospodarka Wodno-
Ściekowa w południowej 
części Mysłowic”  – budowa 
pompowni PW-2N               
w zakresie sieci kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby 
realizacji Kontraktu 04. 

Mysłowice, ul. Wiosny Ludów  

4 107/10 26.03.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Gospodarka Wodno-
Ściekowa w południowej 
części Mysłowic” Część 
3/Odcinek VI  – budowa 
pompowni PW-4N w 
zakresie sieci kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby 
realizacji Kontraktu 04. 

Mysłowice, ul. Murckowska 

5 108/10 26.03.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Gospodarka Wodno-
Ściekowa w południowej 
części Mysłowic” Część 
3/Odcinek VI – budowa 
pompowni PW-3N w 
zakresie sieci kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby 
realizacji Kontraktu 04. 
 

Mysłowice, ul. Laryska  

6 109/10 26.03.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Gospodarka Wodno-
Ściekowa w południowej 
części Mysłowic” Część 
3/Odcinek VI – budowa 
pompowni PKd w zakresie 
sieci kanalizacji sanitarnej 
na potrzeby realizacji 
Kontraktu 04. 
 

Mysłowice, ul. Dąbrówki  

7 110/10 26.03.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Gospodarka Wodno-
Ściekowa w południowej 
części Mysłowic” Część 
5/Odcinek VIII – budowa 
pompowni PD-3  w zakresie 
sieci kanalizacji sanitarnej na 
potrzeby realizacji Kontraktu 
04. 

Mysłowice, ul. Witosa  

8 111/10 26.03.2010 

Zmiana pozwolenia na 
budowę Nr 143/09  z dnia 
14.05.2009r. „Gospodarka 
Wodno-Ściekowa                          
w Południowej części  
Mysłowic” 

Mysłowice, ul. Laryska,                
ul. 3-go Maja  



9 112/10 26.03.2010 

Zmiana pozwolenia na 
budowę Nr 53/09 z dnia 
21.02.2009 „Gospodarka 
Wodno-Ściekowa w 
południowej części 
Mysłowic” 

Mysłowice, ul. Witosa,            
ul. Łukasiewicza  

10 113/10 26.03.2010 

Zmiana pozwolenia na 
budowę nr 143/09 z dnia 
14.05.2009  „Gospodarka 
Wodno-Ściekowa w 
południowej części 
Mysłowic” 

Mysłowice, ul. Murckowska 

11 164/10 10.05.2010 

Pozwolenie na budowę – 
wykonanie robót i zmiana 
sposobu uŜytkowania części 
hali magazynowej „C” w 
osiach 1-29/A-D na halę 
produkcyjną oraz budowa 
zadaszenia nad miejscem 
magazynowania odpadów 
(wiata) 

Mysłowice, obręb Mysłowice 
– Kosztowy na działkach nr 
2213/248; 2395/248 

12 226/10 10.06.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Gospodarka Wodno-
Ściekowa w Północnej 
części Mysłowice” PpiN 
Odcinek II, Zadanie 1 
budowa pompowni Ppi N – 
drugiego członu pompowni 
Ppi przy skrzyŜowaniu             
ul. Boliny i Sosnowieckiej 

Mysłowice 
skrzyŜowanie ulic Boliny              
i Sosnowieckiej na działkach 
nr: 604/63, 451/0.91(126), 
309/63 

13 257/10 01.07.2010 

Pozwolenie na budowę 
„Centrum Usług 
Logistycznych – teren I: 
rozbudowa hali A o budynek 
hali magazynowej B z 
pomieszczeniami socjalno – 
biurowym i technicznym z 
instalacjami wewnętrznymi 
(w tym wewnętrzną 
instalacją gazu) wraz z 
wartownią; wewnętrznym 
układem komunikacyjnym z 
parkingami; 
wewnątrzzakładową 
infrastrukturą techniczną 
(obejmującą kanalizację 
sanitarną, deszczową ze 
zbiornikiem retencyjnym, 
sieć wodociągową, sieć 
energetyczną, sieć 
oświetleniową) 

Mysłowice, ul. Kosztowska – 
Dzióbka na działce nr 949/3 

14 262/10 05.07.2010 

Pozwolenie na budowę  
przebudowa ulicy 3-go Maja 
na odcinku od ulicy 
Laryskiej do ulicy 

Mysłowice, przy ul. 3-go Maja  
od ulicy Laryskiej do ulicy 
DzierŜonia 



DzierŜonia wraz z budową 
kanalizacji deszczowej 

15 296/10 23.07.2010 

Pozwolenie na budowę  
odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. 
Białobrzeskiej 

Mysłowice, ul. Białobrzeska  
działki nr: 2397/248; 
2385/248; 2389/248 

16 467/10 19.11.2010 

Pozwolenie na budowę 
budynku mieszalni, zespołu 
silosów do wytwarzania 
produktów uŜytkowych 
(mieszanek budowlanych) 
poprzez mieszanie 
produktów podstawowych  

Mysłowice, ul. Laryska 21  
działki nr: 2193/45, 2196/45 

 
                                             
 
 


