
PREZYDENT MIASTA GLIWICE 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel, +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25 
boi@um.gliwlce.pl 
www.gliwice.eu 

Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego: 
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00; 
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
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SR.6220.1.10.2021 Gliwice, 07.07.2021 r. 

n, ko,. UM,731350.2021/AS 111111111111111111111111111111111111111 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: SR.6220,1.10.2021 

Zawiadomienie 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebraniu materiału 
dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym 
na wniosek z dnia 12.02.2021 r., uzupełniony pismem z dnia 
23.02.2021 r., spółki: 7R Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ludwinowska 7, 
30-311 Kraków, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Jagoda 
Kuźmińska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

"Budowa hal magazynowo-produkcyjno-usługowych 
wraz zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą 
towarzyszącą na działkach nr 10/2, 12 w Gliwicach przy 

ul. Rybnickiej, obręb Bojków". 

w oparciu o ww. przepis stronom przysługuje prawo czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. 

z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać 
się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, 
w godzinach pracy tutejszego urzędu, po wcześniejszym telefonicznym 
ustaleniu terminu, tel. 32 238 54 45. 

Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy wnieść na piśmie 
powołując się na znak niniejszego pisma w terminie do dnia 
26.07.2021 r. 

Po upływie tego terminu organ wyda rozstrzygnięcie zgodnie 
z zebranym materiałem dowodowym. 

Otrzymują: 

1. Pani Jagoda Kuźmińska - pełnomocnik wnioskodawcy 
adres do korespondencji: 
Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kościuszki le, 44-100 Gliwice 

2. pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie 
z art. 49 k.p.a. 

Kopia: 
Wydział Środowiska wm. - aa. 
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