
Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony
przez Wydział Architektury i Budownictwa

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

2019

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 z późn. zm.)

Lp. Data wpływu
wniosku Zakres wniosku Lokalizacja

1. 05.02.2019

Budowa wiat, budynku gospodarczego wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
rozbudowa i relokacja szamba budynku 
socjalnego.

Mysłowice
ul. Obrzeżna Północna 15A 
działka nr 2356/223, 2139/223

2. 10.07.2019

Budowa Centrum Logistycznego HILLWOOD 
MYSŁOWICE. Budowa hali magazynowej oraz 
portierni, zbiornika i pompowni ppoż., 
zbiornika retencyjnego i parkingów wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą w Mysłowicach 

Mysłowice
ul. Mikołowska
działki nr 3182/167, 3183/167, 3193/167, 3194/167, 
3191/167 (obręb ewidencyjny 0007 Mysłowice)

3. 06.08.2019

Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Mysłowice
ul. Katowicka
działki nr: 2351/208, 2352/208 
(obręb ewidencyjny 0007 Mysłowice)

4. 12.02.2019

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania części budynku hali 
magazynowo-produkcyjnej z funkcji 
magazynowej na produkcyjną 

Mysłowice
ul. Brzezińska 59
działki nr 2213/248, 2395/248

5. 23.07.2019

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 
PLAY o numerze MYS0014A wraz z kablową 
zasilającą

Mysłowice
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 
działka nr 2669/23
(obręb ewidencyjny 0005 Krasowy)

6. 27.09.2019

Zmiana pozwolenia nr 48/2017 z dnia 
16.02.2017r.  na budowę elektrowni 
słonecznej tj. m.in. paneli fotowoltaicznych, 
stacji transformatorowej, zewnętrznej 
instalacji elektroenergetycznej, 
oświetleniowej oraz pozostałej infrastruktury 
towarzyszącej.

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

7. 27.09.2019

Zmiana pozwolenia nr 453/2016 z dnia 
1.12.2016r.  na budowę elektrowni słonecznej
tj. m.in. paneli fotowoltaicznych, stacji 
transformatorowej, zewnętrznej instalacji 
elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz 
pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

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



8. 22.10.2019

Budowa budynku portierni wraz z 
infrastrukturą techniczną

Mysłowice
ul. K. Miarki
działki nr: 988/186, 2986/186, 2987/186 
i 2749/186 (obręb ewidencyjny 0007 Mysłowice)

9. 22.11.2019

Przebudowa linii tramwajowej nr 14
w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, 
Starokościelna, Szymanowskiego
i Powstańców

Mysłowice
ul. Strażacka, Powstańców
działki nr: 973/77, 975/79, 978/78, 981/86, 982/89, 
985/86, 988/92, 990/94, 994/101, 998/107, 
1001/109, 1003/114, 1194/107 (obręb ewidencyjny 
0007 Mysłowice)


