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Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Kędzierzyn-Koźle,  08.09.2021
BA.6740.1.138.2021

DECYZJA NR 1/138/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 3 sierpnia 2020r. poz. 1333, z późn.zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 21 kwietnia 2021r. poz. 
735, z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę 1) z dnia 07.06.2021 uzupełniony 
w dniu 27.07.2021 r.

zatwierdzam projekt budowlany  i udzielam pozwolenia na budowę 1) 

dla: Petrochemia - Blachownia sp. z o.o.
47-225 Kędzierzyn-Koźle 
ul. Szkolna 15 
obejmujące:  budowa węzła sieciowego sprężania i schładzania odgazów, budowa fundamentu 
wraz z opodestowaniem dla dmuchawy odgazów na polu 51 na działce 602/568 oraz budowa 
fundamentu wraz z tacą manipulacyjną dla chillera, budowa fundamentów wraz z konstrukcją 
wsporczą pod zabudowę układu kompresora na działce 602/163

w miejscowości: Kędzierzyn-Koźle,

przy ulicy: Szkolna 15,
   
na działce(kach) nr: 602/568, 602/163, 602/84, 602/87, 602/92, 602/93, 602/94, 602/95, 602/115, 
602/116, 602/158, 602/194, 602/208, 602/209, 602/213, 602/273, 602/362, 602/364, 602/366, 
602/369, 602/429, 602/511, 602/515, 602/745, 602/778, 602/779, 602/780, 602/799, 602/831, 
602/844, 602/862, 602/863

autor projektu:  Ewelina Klajnowska-Węgrzyn specjalność architektoniczna- Nr upr. 54/01/Op; Numer 
ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: OP-0049,  Marek Węgrzyn 
specjalność konstrukcyjno-budowlana- Nr upr. OPL/0114/PWOK/04; Numer ewidencyjny 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: OPL/BO/0055/05

z zachowaniem następujących warunków:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
    - wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym  przy zachowaniu obowiązujących  
      przepisów,
    - wykonać zgodnie z decyzją ośrodowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta  
      Kędzierzyna-Koźla numer OSR-)S.6220.20.2020.ZS z dnia 31.03.2021 r.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
    - ustanowić kierownika budowy,
    - ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego-na podstawie § 2 ust.2 rozporządzenie  
      Ministra Infrastruktury z 19-11-2001r. w sprawie obiektów budowlanych, przy których realizacji 
      jest  wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.Nr 138, poz.1554) 
      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1), 4), art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 3)

UZASADNIENIE 

Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dla w/w 
inwestycji złożony został przez inwestora w dniu 07.06.2021. Do wniosku dołączono 4 egzemplarze 
projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego oraz 
decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr OSR-OS.6220.20.2020.ZS z dnia 31.03.2021 r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
Sprawdzono zgodność inwestycji z wymaganiami ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 
pkt 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. z 26 września 2019 r., poz.1839), inwestycja zalicza się 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
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Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ustalił środowiskowe uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia 
oraz określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych,  zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 
sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności w projekcie 
budowlanym.  (pkt 3 ww decyzji środowiskowej ). Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.

W projekcie budowlanym zgodnie z decyzją środowiskową pkt. 3 ujęto likwidację emitora E-02401/1 
oraz montaż następujących urządzeń: 
- dmuchawy odgazów z pola 51 o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 79 dB,
- pompy odgazów o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 70 dB,
- kompresora odgazów o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 80 dB,
- chillera o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 70 dB,
oraz montaż, w  istniejącej tacy betonowej (po zlikwidowanym zbiorniku międzyoperacyjnym), 
posiadającej odpływ do wewnętrznej kanalizacji przemysłowej:
- układu kompresora (kompresor P-874, pompa cieczy roboczej P-876, zbiornik separator T- 877, 
zbiornik cieczy zaporowej uszczelnienia podwójnego T-878, pompka glikolu P-878, chłodnica cieczy 
roboczej E-875, system pomiarowy, armatura, orurowanie jednostki),
- chłodnica E-879,
- zbiornik skroplin T-872,
- pomp membranowych P-871 i P-872,
a, także montaż układu chillera w projektowanych tacach betonowych z odpływem do wewnętrznej 
kanalizacji przemysłowej .
W zakresie budowlanym planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę fundamentu wraz 
opodestowaniem na poz. +/-0,00m w polu 51 na działce nr 602/568 dla dmuchawy odgazów, budowę 
fundamentu wraz z tacą manipulacyjną dla chillera na działce 602/163 oraz budowę fundamentów 
wraz z konstrukcją wsporczą dla układu kompresora (skid) w istniejącej tacy po już zlikwidowanym 
zbiorniku międzyoperacyjnym na działce 602/163. 
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna-
Koźla.  Tereny inwestycji położone są na terenie jednostki planistycznej "K"-Blachownia Przemysłowa, 
oznaczonym symbolem przeznaczenia "P" - tereny przemysłowe , oprzeznaczone do realizacji lub 
utrzymania funkcji związanych m.in. z przemysłem wraz z niezbędną infrastrukturą, usług uciążliwych i 
nieuciążliwych wraz z niezbędnąinfrastrukturą, usług uciązliwych i nieuciążliwych wraz z niezbędną 
infrastrukturą , baz, składów, magazynów (§ 106 pkt 1 MPZP ).
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 w art. 32 ust. 4 Prawa 
budowlanego, postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji i na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. 
odstąpić od dalszego jej uzasadnienia.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który 
wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia 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 155,-zł 

                                                                                                                       Z upoważnienia Starosty
                                                                                                                             ----------------------
                                                                                                                          Kierowni k Wydziału 
                                                                                                                     Budownictwa i Architektury

                                                                                                                      mgr inż. Lesław Grzybek
                                     
              

        
                                                                                           ........................................................................................
pieczątka okrągła                  (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji) 
............................
 (pieczęć okrągła) 
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Otrzymują:
1/ Inwestor- Petrochemia Blachownia sp.  z  o.o.- pełnomocnik Jagoda Zmarz
2/-10/według rozdzielnika 
Do wiadomości:
1/ Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2/ Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wydział Finansowy
3/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
    ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
4/ a/a/AT

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zmianami).4) 
-nie podlega

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega 
podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 247.z późn. zmianami).5)- podlega

Pouczenie: 
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością 
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, można 
przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni 
samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, 
chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, 
strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV 
(z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz 
rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane).  
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod 
warunkiem  uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 
3 oraz art. 55 ust. 1a, 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane). 
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane)
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego 
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie 
organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane). 

_________________
1) Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”. 
2) Należy wpisać „zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany”, "projekt budowlany"  lub 
„rozbiórki”. 
3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 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 2020r., 
poz. 283 z późn. zmianami).
4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na  
    środowisko. 
5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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załącznik nr 1 do decyzji numer 1/138/2021 z dnia 08.09.2021 r.-wykaz stron 
postępowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowę

2. PCC Energetyka Blachownia sp.z o.o., ,47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

3. JPM Holding S.A.,47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

4. Park Przemysłowy ,
    47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

5. Global Colors Polska S.A.,47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

6. InstalPomp,47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

7. JPM Koleje sp.z o.o.,47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

8. Rain Carbon Poland sp. z o.o.,47-225 Kędzierzyn-Koźle,  ul. Szkolna 15

9. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle,  47-220 K.-Koźle, ul. Plac Wolności 13

10. Gmina Kędzierzyn-Koźle,  47-200 Kędz.-Koźle, ul. Piramowicza 32


