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Mieiski larzgd Ulic i Mostów 
40-381 Katowice, ul. J.Kantorówny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 9917; fax.(32) 256 98 47 

KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl 
L.dz. WD.4421.140.2007/2020.BG-3193 Katowice, dnia 15.04.2020r. 

INFRA PROJEKTY 
ul. Wróblewskiego 7B/8 
40-214 KATOWICE 

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte i przy ul. Siewnej 
w Katowicach. 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. - z 2018r„ poz. 2068 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016r., 
poz. 124), Uchwały nr 610/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999r. w sprawie 
powierzenia MZUiM w Katowicach obowiązków Zarządcy dróg publicznych na terenie 
miasta Katowice - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach odpowiadając na 
pismo znak: KIWK-001/19112020 z dnia 18.03.2020r. - tut. Zarząd uzgadnia projekt 
budowlano -wykonawczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców 
Westerplatte i przy ul. Siewnej w Katowicach, zgodnie z załączoną dokumentacją. 

Otrzymują: 

1 x adresat+ 1 egz. uzgodnionego projektu 

lx WD 

lx a/a 
Ogólne iofonn.ic,e dol. oc:hrociy ctłoych osobo\\)'Ch: 

Piotr. ~ 

M:ljąc na \\l~.ic obo\'i.µki w~ nikrlj.)CC l Rolpor-t.ądle11ia P;ulanKtllu Eumprjskit_go ł R.oldy (UE) 2016'619 l du 27.fM.l016r. (R.000) inlOf'muJCO.}'. le OOnuruSlr'.1I01t 111 P::1ui.l'P:·u~1 cb1i)"t:h osobo\\)"Cll JW Mitjski Zarząd 
Uhc i Mosiów w K.'l.IO\OC3Ch 1 si«l1.1b.l pr.l) ul. Kant0f"6',·ny 2a ~· jcd009k.1 orgauiiaC)jn:, Mbsia Kato,,icc <MZUiM). Operacje pnttwoo1·:<u\kl cl'Ut)dł ()sobo\\)Ch rrol11:uje Mi:aS10 KałO\ł'tct. d7.i31:ljącc Jlf"/JC1. $n OJC 
JCd.ooscJu oq:;uu1ilC)jne, W MZUiM i»''ol.mo lnsp1.'k1or:1 d;mych ~)'Ch. ,_ "l&)m ulOle PJni/Pao ~ kan1:ilt°"JĆ Wipf<i"l('OC:l1f(N'I) d.m)d1 osobc.mycb n.1 tadrcs c-nl3ll: iodd:llłtJJ•ft blO\, i<:cpl i pod nunterein 
1tk:foou: l2 2$6 99 O I wew. 1o11. D'.J1ie osiobo" 't !'l'ltl\\armne będ:w w « lu r"cali1..acji st:1tuconych pra" 'obo'"=-tkó,,· MZU1M K.'ltO\\ke. będ;t udOSt~m:soc uur)'m ocl>ior'COlu '>lko "tedy. t<I)' ~ 10 ")<tll:tgallC 
prl,CpiStnU r..raw;. (bnc osobowe pn.c'";unnc 1uog.1 byt ro pods4i)\UC tul 6 lbl I hl b) lub c) lub C) ROOO •odpo" icdnio. ~111 \\') tton."Uli;)",...\\)rci.1 1111'0") . \\) pclnicoi.1 obowi:t<'.ku Pf3Wnct,.'O MZVi}l.1., \\) koiun.i;:t 7.JCbni;1 
w imcresic publi~ m hab \\1adl:)• publicznej). l>;l!te 060bow~ 1tk podkgi.\j.1 r.JUIOfll.)łf"J'.OWan.:mu podc:jmo"1uliu dixpji w t)·m płOfilQ\\--;i11iu Osotn, k"6rę,J d.'lne osobowe ą l)f"~twar-mnc w MZUiJ..ł posiltCL1 pr.J\\O do· 
7-Ąd.111i:t dosl~·pu do swo1eb d.'tO.)Cb 0$000\\)-dl. ich 5Pf05100.mb, 'ISlllt~ia lub ogro1~11fa H;h pr«'waron.i;r. \U1Jcsi<:1ti3 5Pf"'CO\\U wobec 1ał.icgo pr-/'t'wnrnmi~ pr-IJCl1QS7.Cn.Q diurytll. mue51(111.i;a sł.mg.i do orpnu 
1~go; ro(tt~i.a 1-.t,"Wl' ro pr'J:d\\1maujc-, Zakrc5. ~y. rtalu.ltCJ9, ogranla..e1'Q t)'Ch praw n:gulu.H prt,CplSy an lS-22 i n RODO l.>.:mc osobcmc bQd.1 pr~bowywa1K" pr~ ok.re$ \\)'"{.Il:~)' 
w jcdnol i 1~m r.t.eCżQ\\),H \\)WJe :lkt MZUiM Ka:lO\\tee, w 1.;dc-h~ od c:h.-ir.tlJcm ' ~JU $J>ra"1 S1:uut M.lU1M or.u j(dnołil\' rlt<:lO\\y \\)'k:u. ald opuNiLowanc s., 1t1 stn'.lli~ 
łWtpJ,\\"\\W.łlll:Um.katO\\.CC,pł/bip/SWtuLl11Jtd 



PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
ul. Młyńska 4 

40-098 Katowice 

B-III.6740.268.2020.AT 
B-UI.KW-03526/20 

Decyzja niniejsza jest ostateczna 

Katowice, dnia O '1. O t. JA>~" • 

DECYZJA RBDEC- 0607/2020 

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu
dowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 - j.t. ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - j.t.), po 
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 24 lutego 2020 r., 

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę 
dla Inwestora: 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 

obejmującego: 

budowę kanalizacji deszczowej i dwóch odcinków sieci sanitarnej: odcinek od projektowanej kana
lizacji k-33/2018 w ul. Obrońców Westerplatte do studni S2 i odcinek od studni S3 do S14 w rejo
nie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach, w ramach inwestycji mającej na celu rozdział 
ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach na działkach nr 1222/87, 1374/7, 
karta mapy 5, obręb Roździeń, 267/60, 892/61, karta mapy 4, obręb Roździeń, 

Jednostki powierzchniowe dla celów ewidencji: 

jednostka ewidencyjna: miasto Katowice 

obręb ewidencyjny: Roździeń 

działki ewidencyjne: nr 1222/87, 1374/7, karta mapy 5 oraz nr 267/60, 892/61, karta mapy 4, 

Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 2212 

Projektant: 

mgr inż. Michał Szweda, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakre
sie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i ga
zowych, o numerze ewidencyjnym 720/01, wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego 
pod numerem SLK/IS/8261/02; 

z zachowaniem następujących warunków: 

1) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
spełniając wszystkie wymagania określone w dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opi
niach i decyzjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy tech
nicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo łudzi i mienia, 

2) do robót budowlanych można przystąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę -
art. 28 ustawy Prawo budowlane, 

Strona I z 5 decyzji o pozwoleniu na budowę (znak sprawy B-IU.6740.268.2020.AT) 



3) pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 
trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa zostanie przerwana 
na czas dłuższy niż trzy lata- art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

4) zobowiązuję do stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu 
utrzymania dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenów inwestycyjnych w czystości oraz 
ograniczających emisje pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia 
prac budowlanych, 

5) trasę wywozu gruzu i ziemi z wykopów oraz dowozu materiałów budowlanych. należy 
uzgodnić z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach, 

wynikających z art. 36 ust. I pkt 1 - 4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. 

UZASADNIENIE 

Pełnomocnik Inwestora wystąpił do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączył dokumenty określone w art. 33 ust. 2 pkt l, 2, 3 
ustawy Prawo budowlane. 

Pismem z dnia 24 marca 2020 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjne
go. 

Strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji. 

Inwestycja jest zgodna z decyzją nr LODCP-0117/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. o ustaleniu lokali
zacji inwestycji celu publicznego ( B-ll.6733.132.2019.KW). 

Inwestycja została uzgodniona protokołami z narady koordynacyjnej Nr 24 z dnia 19 grudnia 
2019 r. znak G-VIl.6630.1.394.2019 oraz Nr 4 z dnia 21 lutego 2020 r. znak G-VII.6630.1.40.2020 
przeprowadzonymi w trybie art. 28b-f ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz
ne (Dz. U. z 2020 r„ poz. 276, j.t. ze zmianami). 

Zgodnie z pismem Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 września 2019 r. , przedmiotowa inwe
stycja znajduje się na terenach na których prowadzono płytka eksploatację. 

Stosownie do wymogu art. 1 O § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że odstą
piono od zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania. Rozpoznane w toku postępowania stro
ny, były czynnymi uczestnikami postępowania administracyjnego i informowane na każdym etapie 
postępowania administracyjnego o podejmowanych przez organ administracji architektoniczno-bu
dowlanej działaniach. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem organu, który wydał 
niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli strona nie wniesie odwołania 
w wyznaczonym terminie, bieg terminu procesowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawie
szeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO
VID-19 - art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r„ poz. 374 - ze zmianami). 

Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia organowi administra
cji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a § 2 kpa. 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna 
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania 
- art. 130 § 4 kpa. 

Strona 2 1 s decyzji o pozwoleniu na budowę (111ak sprawy B·Lll.6740.268 2020.AT) 



ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ 

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 204,5 zł. , na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1 OOO, ze zmianami). 

', "' ...... ; ~~ . . . „ 
'-:...:._""'' 'f ' •" 

Załącznik: ~- ~.-" 

I. projekt budowlany 

Otrzymują: 

\]} Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
ul. Wandy 6 
40-322 Katowice 
na ręce pełnomocnika: Pana Michała Szweda 

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 
ul. J. Kantorówny 2a 

3. 
4. 

5. 

6. 

40-381 Katowice 

Dane adresowe stron postępowania (osób fizycznych) zostały zamieszczone w rozdzielniku do de
cyzji znajdującym się w aktach sprawy. 

Do wiadomości: 

I. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
40-003 Katowice, Rynek 13 
załącznik: 1 egz. projektu budowlanego 

2. Urząd Miasta Katowice 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - w/m 

3. Urząd Miasta Katowice 
Wydział Kształtowania Środowiska - w/m 

4. Urząd Miasta Katowice 
Wydział Geodezji - w/m 
wraz z załącznikiem graficznym 
- kopią projektu zagospodarowania działki 

5. Miasto Katowice 
Urząd Miasta Katowice 
Wydział Gospodarki Mieniem - w/m 
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Kopia 

1. Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej - a/a 

2. Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
Referat Lokalizacji Obiektów - a/a 

3. Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
MSZKIIP i Referat Planowania Przestrzennego - w/m 
wraz z załącznikiem graficznym 
Nr RKP 047426/20 
Kategoria obiektu budowlanego XXVI 

Pouczenie: 

1. Inwestor zobowiązany jest do zarejestrowania dziennika budowy w Wydziale Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice. 

2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowla
nych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór 
nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: 
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeń

stwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budow
lanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane; 

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 
nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

3. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie 
na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomie
nia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra
wo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest 
obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu bu
dowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX
XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samo
chodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazy
nowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: na
stawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myj
nie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkin
gów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpo
wodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX 
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

4. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót bu
dowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane). 
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5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnio
skiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. -Prawo budowlane). 

6. Przed wydaniem decyzj i w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wła
ściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie 
z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie sta
nowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy 
(zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

7. Istotne odst~pienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budo
wę iest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decvzii o zmianie pozwolenia na budowę; nie
istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu jest dopuszczalne w przypadkach określo
nych w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 
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PREZYDENT 
MIASTA KATOWICE 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowigzkowe): 

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europt:iskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO - infom1ujemy. że: 
I. 

2. 

Adminjstratorem Pani!Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Mlyńskjej 4, 
e-mail: urzad_miasta@katowice.eu. 

Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mrul: iod@katowice.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz archiwizacji do
kumentacji na podstawie art. 6 usl I lit.c RODO tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepi
sów ustawy Prawo budowlane. Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archi
wach. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: osobom fizycznym. osobom prawnym, organom publicznym. 
jednostkom lub innym podmiotom uznanym za stronę postępowania administracyjnego. a tak.że innym organom publicznym, 
którym przekazanie informacji wynika z przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu upoważnionemu na podstawie przepi
sów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia, ograniczenia 
przetwarzan ia. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych oso
bowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

I O. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. w tym profi
lowania, o 1..1.órym mowa w art. 22 RODO. 

Zgodnie z art. 84aa ustawy Prawo budowlane informuję, że w związku z przetwarzaniem przez organ adminjstracji architektoniczno
budowlanej danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. I lit. g rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrel..1.ywy 95/46/WE (ogól
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 04.05.2016, str. I , z późn. zm.22)), przysługuje w zakresie. w jakim nie 
ma wplywu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe): 
Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskjego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO - infomiujemy, że: 
1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowa

nia administracyjnego (RODO). 
2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrujące go wniosek z wniosko

dawcą. 

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem pr.tetwarzania, którego do
konano na podstawie zgody przed j<:i cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą. którą została wyrażona. 
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PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
ul. Młyńska 4 

40-098 Katowice 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyj
nego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - j.t.) w związku z art. 46 pkt 20 oraz art. 68 ust. 6 i ust. 7 ustawy 
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z roz
przestrzenianiem s ię wirusa SARS-CoV-2 (Oz. U. z 2020 r., poz. 875), 

zawiadamiam, że bieg terminów 

procesowych, tj. wyznaczonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej odpowied
nio na podstawie art. 64 § 2 (termin do uzupełnienie wniosku), art. 98 (termin zawieszenia na wnio
sek strony), art. 129 § 2 (termin do wniesienia odwołania od decyzji), art. 133 (termin do przekaza
nia odwołania/zażalenia do organu n instancj i), art. 14 1 § 2 (termin do wniesienia zażalenia na po
stanowienie), art. 2 17 § 3 (termin do wydania zaświadczenia), art. 26 1 § I i § 2 ustawy (termin do 
wniesienia opłaty skarbowej) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administra
cyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - j.t.) oraz na podstawie art. 35 ust. l i 3 (termin na poprawie
nie projektu budowlanego) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1186 - j.t. ze nnianami), 

oraz 

wynikających z dokonanego w organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budo
wy I robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 5 ustawy 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 - j.t. ze zmianami) 
i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania w trybie art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, 

wiążących organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

rozpoczyna się z dniem 23 maja 2020 r. 
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KIWK/ZT/KS/ ... (.93:.107/2020 
L.dz. 1801 

INFRA PROJEKTY 
ul. Wróblewskiego 7B/8 
40-214 Katowice 

Katowice, l 7.07.2020r. 

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozdział ścieków w rejonie 
ul. Obrońców Westerplatte 80" w Katowicach. 

W odpowiedzi na Pat1stwa pismo znak: KIWK-001/192/2020 informujemy, że opiniujemy 

pozytywnie przedłożony projekt budowlano-vvykonawczy dotyczący rozdziału ścieków w rejonie 

ul. Obrońców Westerplatte 80. 

Kopia: a/a 

Fundusze 
Europejskie 
lnfrastrokcu.-a i środowisko 

• Unia Europejska 
Fundusz Spójności 

Z poważaniem 

Człon k Zarządu 
Oyrełcto nicznych 

Kalow1ck.S1 l:'lfra.strvk~ura vvoeoc1ągowo-Kana1izHcy:ms sp. z o. ~ 

~0-322 Katowice. ul Waody 6 
nurier telefonu 32 350 08 75. n„rr.er faksu 32 2~9 77 06 

e-rnail. kiwk@~iwx.katowio~.pi www kiw<.katow1ce p: 

KHS: 0000281/11 Sąd Re1ono.wy Katowice-WscMd Wydiial VI 11 Gospodar<;7.y 
NIP 9542568939 REGON 24C~· 2757 

Wysokość k3pi121u ?ak!adow~o 455.283 s:o.oo zł . w1~leslony w calości 



Mieiski larzgd Ulic i Mostów 
40-381 Katowice, ul. J.Kantorówny 2a; tel. (0-32) 256 99 01, (0-32) 256 99 17; fax.(0-32) 256 98 47 

KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl 

IZ.5010.365.2020.AP-8309 Katowice, dn. 10.08.2020 r. 

INFRA PROJEKTY 
Ul. Wróblewskiego 7B/8 
40-214 Katowice 

Dotyczy: udzielenia zgody na nasadzenie zastępcze w pasie drogowym ul. Obrońców 

Westerplatte w Katowicach. 

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.07.2020 r. dotyczącego prośby o wyrażenie zgody 
na wykonanie nasadzenia zastępczego - 1 szt. drzewa z gat. lipa drobnolistna w pasie 
drogowym ul. Obrońców Westerplatte (dz. nr 572/61 k.m. 4) w ramach działania 

kompensacyjnego w stosunku do usuniętego drzewa, w związku z realizacją inwestycji pn. 
„Rozdział ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach", której 
inwestorem jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. w 
Katowicach, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach zawiadamia, że wyraża zgodę na 
wykonanie przedmiotowego nasadzenia zgodnie z zaproponowaną lokalizacją zaznaczoną w 
przesłanym planie sytuacyjnym. 

Ww. drzewo należy posadzić w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą, w dół 

zaprawiony ziemią kompostową o wym. min. 70x70x70 cm oraz zastosować standardowe 
zabezpieczenia (paliki, wiązadła, osłonki). Oczekujemy również, że drzewo te będzie 
~ ddane pełnej pielęgnacji podczas trzyletniego okresu gwarancyjnego. 

Wydziału Technicznego 
d Ulic I Mostów 
wlcach 

Andrzej Wołkowyckl 

Do wiadomości · 

I . Adresat 
2. Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
40-322 Katowice, u l. Wandy 6 

3. IZ 
4 . aa 

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (UE) 20161679 z dn. 27.04.2016r. {RODO) infonnujemy. że administratorem PanVPana 
danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacxjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania 
danych osobowych realizuje Miasto Katowice. działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować 
w sprawie ochrony danych osołxtwych na adres e-mail: iod@,mzum.katowicc.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. DilJte osobowe przetwar-a.nc będą w celu realizacji 
siatutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice. będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane pr.tepi.sami prawa. Dane osobowe pnetwa.rza.nc mogą być na 
podstawie art. 6 usL I lit b) lub c) lub c) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy: wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub 
władzy publicznej) Dane osobowe nic podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu. Osoba. której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: 
ządania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. usunięcia lub ograniczenia ich prLctwarzania: wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania: pr.tcnoszenia danych: 
wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasad y, realizację. ograniczenia tych praw regulują przepisy art . 15·22 i 77 RODO. Dane osobowe będą 
pr7..tehowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice. w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Sta&ut MZUiM oraz jednolity rzeczowy 
wykaz al..t opublikowane są na stronie: hUp:l/www.mzurn.katow1cc.pl.lbipiS1ruu1.html 


