
Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony
przez Wydział Architektury i Budownictwa

wniosków o wydanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

2016

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 2016r. poz. 353 z późn. zm.)

Lp. Data wpływu
wniosku Zakres wniosku Lokalizacja

1. 17.03.2016r. 

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z 
wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki dla stadionów kategorii IVA

Mysłowice, 
ul. Promenada
działki nr: 263/122, 264/122, 
265/122, 266/121, 647/116, 
649/120, 650/121, 651/121, 
652/120, 653/121, 655/121, 
656/121, 657/126, 658/126, 
888/118, 889/123, 890/123, 
891/123, 892/123 (obręb 
ewidencyjny: 0007 Mysłowice).

2. 02.06.2016r.

Budowa hali produkcyjno-magazynowej Mysłowice
ul. Fabryczna 
działki nr: 1670/105, 1771/89
(obręb ewidencyjny 0001 
Brzezinka)

3. 15.06.2016

Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu 
mostowego w ciągu ul. Boliny nad potokiem 
Bolina

Mysłowice
ul. Boliny i ul. Sosnowiecka
działki nr: 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 309/63, 465/63, 470/63, 
478/63, 516/32, 560/32, 604/63, 
637/116, 963/356, 1886/356, 
1887/356, 1888/356, 1889/356, 
1891/356, 2277/356 (obręb 
ewidencyjny 0007 Mysłowice)

4. 21.07.2016

Zmiana decyzji Nr 332/2015 z dnia 
30.09.2015r. pozwolenia na „Budowę 
budynku handlowo-usługowego z 
wewnętrznymi instalacjami, przekładka sieci 
kanalizacji deszczowej, likwidacja fragmentu 
sieci eWD, budowa infrastruktury 
towarzyszącej w tym: dróg wewnętrznych, 
chodników, placów ,miejsc postojowych, 
pylonu reklamowego, schodów terenowych, 
skarp, elementów małej architektury.”

Mysłowice
ul. Katowicka/Obrzeżna Północna 
działki nr: 2327/208, 2328/208, 
(obręb ewidencyjny 0007 
Mysłowice)



5. 28.09.2016

Budowa elektrowni słonecznej Krasowy 
Mysłowice wraz z infrastrukturą techniczną.

Mysłowice
ul. Krasowska
działka nr 1149/128
(obręb ewidencyjny 0005 Krasowy)

6.. 08.11.2016

Budowa budynku biurowo- magazynowo
-usługowego wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: gazu, wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji oraz budowa portierni, budowa 
dojść i dojazdów, budowa zewnętrznych 
odcinków wewnętrznych instalacji: 
elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowej, wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Mysłowice
ul. Partyzantów (boczna)
działka nr: 3264/244
(obręb ewidencyjny 0007 
Mysłowice)

7. 09.12.2016

Budowa elektrowni słonecznej Krasowy 
Mysłowice II wraz z infrastrukturą techniczną.

Mysłowice
ul. Krasowska
działka nr 769/128
(obręb ewidencyjny 0005 Krasowy)


