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Z AWI ADO M I EN I E 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 
Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebran iu materiału dowodowego w 
postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 
25.08.2022 r. (uzupełniony w dniach: 30.09.2022 r. i 17.10.2022 r.) 
spółki Henniger Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Katowickiej 41, w imieniu której działa Pani Iwona Majewska - Durjasz 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: 

„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 
podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w Gliwicach przy 

ul. Wybrzeże Armii Krajowej na działkach o nr ew. 109 i 110 obr. 
Stare Miasto , gmina Gliwice, powiat m. Gliwice, woj. śląskie " . 

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. Zwyc i ęstwa 21 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 
10.02.2023 r. 

Po upływie tego terminu organ będz i e prowadził dalsze postępowan ie 
administracyjne. 

L up. Prezydenta M1as'a 

• 
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Otrzymują : 
1. Pani Iwona Majewska -Durjasz- pełnomocnik wnioskodawcy 

Adres korespondencyjny: 
Ekoid Iwona Majewska -Durjasz 
ul. Gen. Henryka Le Ronda 76, 40-302 Katowice 

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

Kopia: 
Wydział Środowiska wm. - aa . 

• MetropoliaZM 

https://6220.1.45
mailto:pm@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu
mailto:boi@um.gliwice.pl



Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		SKM_C454e23011911130.pdf




		Autor raportu: 

		

		Organizacja: 

		




[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.


		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 0

		Zatwierdzono ręcznie: 2

		Odrzucono ręcznie: 0

		Pominięto: 0

		Zatwierdzono: 29

		Niepowodzenie: 1




Raport szczegółowy


		Dokument



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności

		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy

		Oznakowany PDF		Zatwierdzono		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF

		Logiczna kolejność odczytu		Zatwierdzono ręcznie		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Zatwierdzono ręcznie		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Zatwierdzono		Tabele muszą mieć podsumowanie

		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Niepowodzenie		Właściwe zagnieżdżenie






Powrót w górę
