utrzymania dróg dojazdowych i. wyjazdowych z terenów inwestycyjnych w czystość; ora/
ograniczających emisje pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia
prac budowlanych, VII.      zakazuję stosowania materiałów pylących (żużli energetycznych i  innych odpadów) do
utwardzania nawierzchni dróg i parkingów,
Załączniki odpowiednio ponumerowane i opieczętowane stanowią integralną część niniejszej decyzji.
Uzasadnienie:
Odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania, gdyż jak wynika ze złożonego przez Panią Marię Polańską, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jedyną stroną postępowania oprócz wnioskodawcy jest reprezentujący Skarb Państwa. Wojewoda Śląski, który Zarządzeniem nr 212/2006 z dnia 11.05.2006 r. udzielił zgody na realizację przedmiotowej inwestycji.
Wobec spełnienia wymogów określonych w art. 32 ust. 4, art. 35 ust. l ustawy Prawo budowlane, dysponując decyzją nr 44/Ś/06 z dnia 28.02.2006 r. o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja stacji paliw na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach", postanawiam jak w sentencji decyzji.
Pouczenie:
1.    Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. w znakach skarbowych. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2.    Roboty budowlane można rozpocząć, gdy niniejsza decyzja stanie się decyzją ostateczną, co stwierdza organ ją wydający.
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1.   Informacja
ezydtmia Miasta Katowice
7,   U p.
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2.   Projekt budowlany
fgv mż. Bożena ZaflWu
Otrzymuje:
Ba.tnicltj
Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Do wiadomości:
Wolne  od  opłaty  skarbowej art..jSL............... ust....-?..............
listwy i dnia 9 września 2000 r ,o optekjrtwtj (Dziennik Ustaw 1 2004 r. Nr 253, pz. 2532)
1.    Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 ds. AB-0203-8/43/2006
dola
2.    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 40-003 Katowice, Rynek 13 załącznik: l egz. projektu budowlanego
3.    Urząd Miasta Katowice Wydział Finansowy - w/m
4.    Urząd Miasta Katowice
Wydział Kształtowania Środowiska - w/m
5.    Urząd Miasta Katowice
Wydział Rozwoju Miasta - w/m
6.    B - a/a
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