
2018
Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony 

przez Wydział Architektury i  Budownictwa

decyzji  -  pozwoleń  na  budowę  dla  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  
na środowisko

na podstawie art. 21 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081)

Lp. Numer
pozwolenia

Data
pozwolenia

Zakres przedmiotowy Lokalizacja 

1. 124/2018 25.04.2018

Montaż urządzeń 
lakierniczych w istniejącym 
budynku hali produkcyjno-
magazynowej 

Mysłowice
ul. Obrzeżna – Północna 19
działka nr 2303/223, 2258/223
(obręb ewidencyjny 0007 
Mysłowice)

2. 138/2018 08.05.2018

Rozbudowa zakładu 
produkcyjnego – budowa 
budynku biurowego i 
budynku gospodarczego, 
przebudowa i rozbudowa 
budynku hali magazynowej, 
przebudowa przegród 
zewnętrznych budynku 
biurowego, budowę: -placu 
manewrowego, miejsc 
postojowych, fundamentu 
pod urządzenia oraz 
pozostałej infrastruktury 
towarzyszącej i elementów 
małej architektury  

Mysłowice
ul. Karola Miarki 36
działki nr 1557/1 (obręb 
ewidencyjny 0009 Słupna)
działki nr: 2750/186, 2751/186, 
2892/186, 2893/186, 2984/186, 
2985/186, 2986/186, 2987/186, 
2988/186, 2992/186, 3128/185, 
3215/174 (obręb ewidencyjny 0007
Mysłowice)

3. 200/2018 11.06.2018

Budowa węzła 
betoniarskiego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Mysłowice
ul. Obrzeżna Północna 15A
działka nr 2356/223
(obręb ewidencyjny 0007 
Mysłowice)

4.
AB-II.6740.1.161.2018.WA

umorzenie
postępowania 

28.05.2018

Rozbudowa Zakładu Produkcji 
elementów betonowych 
URANOS Z.P.H.U. Ireneusz 
Piegrzyk w Mysłowicach. 
Dotyczy budowy wiaty

Mysłowice
ul. Obrzeżna Północna 15A
działka nr 2356/223
(obręb ewidencyjny 0007 Mysłowice)



5. 270/2018 16.07.2018

Budowa stacji gazów 
technicznych, instalacji 
wewnętrznej gazów 
technicznych, wewnętrznej 
instalacji gazowej z odcinkami 
w ziemi.

Mysłowice
ul. Karola Miarki 36
działki nr 3128/185; 2992/186; 
2892/186; 2893/186; 2986/186; 
2987/186; 2988/186; 2751/186; 
2750/186 (obręb ewidencyjny 0007 
Mysłowice)

6. 394/2018 26.09.2018

Odmowa zatwierdzenia 
projektu budowlanego i 
udzielenia pozwolenia na 
budowę sieci kanalizacji 
deszczowej dla zakładu 
produkcji elementów 
betonowych 

Mysłowice
ul. Obrzeżna Północna 15A
działka nr 2139/223, 2141/223, 
2143/223, 2274/223, 2013/223, 
2356/223
(obręb ewidencyjny 0007 Mysłowice)

7. 549/2018 27.12.2018

Zmiana pozwolenia Nr 
422/2017 z dnia 22 listopada 
2017r. na budowę trzech 
budynków – hal produkcyjno-
magazynowych z zapleczami 
socjalno-biurowymi, 
wewnętrzna instalacją gazu 
wraz z odcinkiem 
prowadzonym w ziemi, 
kontenerowej stacji 
transformatorowej, 
infrastruktury towarzyszącej, 
przebudowę sieci 
wodociągowej

Mysłowice
ul. Fabryczna 
działka nr 2210/210 
(obręb ewidencyjny 0001 
Brzezinka)

                                            


