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BA.6740.1.128.2021 Kędzierzyn-Koźle, 28 czerwca 2021 r.

DECYZJA NR-1/128/2021

Na podstawie art. 36a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 
z 3 sierpnia 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 
28 maja 2021 r.

zmienia się decyzję 
 
Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o pozwoleniu na budowę: nr 1/251/2020 z dnia 
30.11.2020 r. obejmującą:
budowę hali produkcji paliw alternatywnych
w miejscowości Kędzierzyn-Koźle
przy ulicy Szkolnej 15
na działce nr 602/879
wydaną dla:
Kapadora Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 72c
 

w części zatwierdzonego projektu budowlanego
w zakresie:
1/ zmiany szerokości budynku do 27,57 m (z 26,90 m na 25,57 m z równoczesnym 
poszerzeniem pomieszczenia nr5 o szerokości 2,0 m), 
2/ zmiany wysokości budynku z 9,36 m na 9,60 m.

U z a s a d n i e n i e

Wniosek o zmianę decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 1/251/2020 
z dnia 30.11.2020 r. w części zatwierdzonego projektu budowlanego został złożony 
przez pełnomocnika Inwestora, Pana Leszka Kowalika w dniu 28 maja 2021 r. 

Do wniosku dołączono 4 egzemplarze projektu budowlanego obejmującego 
projektowane zmiany. 

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kędzierzyna-Koźla (chwała Nr IX/98/2003 Rady Miasta 
Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego nr 50 poz. 1038)).

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-
Koźla o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 czerwca 2020 r., znak sprawy 
OSR.6220.29.2015, przeniesionej decyzją z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak sprawy OSR-
OS.6220.1.12.2019.KK.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w powyższej sprawie 
nie zostały złożone żadne uwagi czy zastrzeżenia.

Wobec spełnienia przez inwestora wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz 
art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
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Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:  Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł

up. Starosty
Mgr inż. Lesław Grzybek
Kierownik Wydziału 
Budownictwa i Architektury

........................................................................................
     (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

............................
(pieczęć okrągła)

Otrzymują:
1/ Kapadora Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Wodzisławska 72c 
na ręce pełnomocnika: Leszek Kowalik, 
2/ Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32,
3/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
    ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,
4/ a/a/RC.


