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OBWIESZCZENIE 

Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 05.10.2022 r. 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1029 ze zmianami) w związku z art. 218 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami) podaję do 
publicznej wiadomości informację, że na wniosek spółki 
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 
w imieniu której działa Pan Albert Bieniecki, z siedzibą przy 
ul. Okrężnej 16 w Gliwicach, została wydana decyzja 
Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-237/2022 z dnia 
29.09.2022 r. zmieniająca tekst obowiązującego 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji 
wełny skalnej, zlokalizowanej w Gliwicach przy 
ul. Okrężnej 16. 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach 
pracy tutejszego Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu, tel. 32 238 54 45. 
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