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Kędzierzyn-Koźle,  5 października 2021 r.

BA.6740.1.177.2021

DECYZJA NR 1/1772021

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 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 21 kwietnia 2021 r. 
poz. 735, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę1) z dnia 1 lipca 2021 r. 

zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielam pozwolenia na budowę1) 

dla: Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
47-220 Kędzierzyn-Koźle,ul. Mostowa 30A 

obejmujące: Instalację węzła sprężania gazu syntezowego dla Wytwórni Amioniaku w Grupie Azoty 
ZAK S.A obejmującą: 
a/ budynek kompresora, 
b/ budynek pompowni, 
c/ basen chłodni wentylatorowych, 
d/ etażerka węzła osuszania gazu syntezowego, 
e/ budynek techniczny pomocniczy, 
f/ budynek transformatora, falownika i rozdzielni nn, 
g/ komora odgazowywacza, 
h/ estakady technologiczne, 
i/ drogi, place, chodniki,
w miejscowości: Kędzierzyn-Koźle przy ulicy: Mostowej 30a  
na działkach nr: 164/2, 165/2, 168/11, 168/12, 157/22, 157/23, 157/24, 157/25, 153/4

autorzy projektu: 
1/ Dorota Zieniuk, specjalność architektoniczna - nr upr. 114/DSOKK/2017, nr ewid. przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego DS-1902,
2/ Sebastian Kołodziej, specjalność konstrukcyjno-budowlana - nr upr. 147/DOŚ/05, nr ewid. 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego LBS/BO/0055/06,
3/ Mateusz Wróbel, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - nr upr. 308/DOŚ/11, nr ewid. 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: DOŚ/IS/0048/12,
4/  Alicja Solarz specjalność, instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji niskiego napięcia, sieci 
elektroenergetycznych - nr upr. RP-Upr. 459/94, nr ewid. przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego: MAP/IE/0068/03,
5/ Andrzej Ludwin, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych - nr upr. MAP/0316/PWOE/12, nr ewid. przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego: MAP/IE/0158/13,
6/  Krzysztof Dębowski, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych - nr upr. 226/98, nr ewid. przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego: SLK/IE/3930/01,
7/ Aleksandra Dzięgielewska, specjalność konstrukcyjno-budowlana - nr upr. MAP/0355/POOK/12, nr 
ewid. przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MAP/BO/0012/13,
8/ Jolanta Frankowska, specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji sanitarnych - nr upr. 
UA.N-Upr. 113/90, nr ewid. przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: 
MAP/IS/0951/01

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 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr OSR-OS.6220.14.2017 
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 września 2021 r.  
- wykonać zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 
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OSR.OS.6220.24.2018.ZS z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniającą decyzję o  środowiskowych 
uwarunkowaniach nr OSR-OS.6220.14.2017  z dnia 27 września 2021 r. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
- ustanowić kierownika budowy,
- ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz w 
specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z § 3 pkt 2) i § 2 ust. 1 pkt 3) 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
realizacji których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz.U. nr 138 z 2001r. poz. 1554),

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 przedmiotowej 
inwestycji, zlokalizowanej na działkach 164/2, 165/2, 168/11, 168/12, 157/22, 157/23, 157/24, 157/25, 
153/4, 229/6, 241/3, 241/2, 241/1, 241/7, 241/8, 241/9, 241/11, 241/12, 233/2, 241/10, 129/2, 130/2, 
241/13, 131/4, 241/4, 241/17, 378, 132/1, 135/28, 143/2, 146/20, 154/4, 153/3, 157/5, 157/29, 157/22, 
został złożony przez pełnomocnika inwestora, Pana Arkadiusza Gromalę, w dniu 1 lipca 2021 r., a 
następnie uzupełniony pismem z dnia 26 lipca 2021 r. i zmieniony pismem z dnia 10 września 2021 r.  
Do wniosku dołączono 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami Prawa budowlanego.
Pismem nr BA.6740.1.177.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania w przedmiotowej sprawie.
Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski działając na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, 
postanowieniem nr BA.6740.1.177.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. nałożył na inwestora obowiązek 
usunięcia, w terminie do dnia 13 września 2021 r., następujących nieprawidłowości występujących w 
przedłożonym do zatwierdzenia projekcie:
a/ § 8 ust. 1:  wykonanie części graficznej projektu zagospodarowania terenu na kopii mapy do celów 
projektowych w skali 1:500 (zgodnie z § 6 ust. 3 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 
25 poz.133)), potwierdzonej za zgodność przez projektanta, w swoim zakresie obejmującej całość 
zamierzenia budowlanego z uwzględnieniem:
- czytelnego oznaczenia granic ewidencyjnych działek i granic zakresu opracowania,
- jednoznacznego i czytelnego oznaczenia projektowanych linii kablowych 30kV, linii 
światłowodowej, linii kablowej nn (sterowniczej) i przyłącza kablowego 110kV wraz z kablami 
sterowniczymi.
b/ § 9: W przypadku, kiedy projekt zagospodarowania terenu sporządzony zostanie na większej 
liczbie arkuszy - dołączenie zbiorczego rysunku koordynacyjnego. 
c/ § 11 ust. 2 pkt 4: w związku z drugą kategorią geotechniczną obiektu: dołączenie do opracowania 
dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego - zgodnie z § 7 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych(Dz. U. z 2012 
r. poz. 463.).
d/ § 3 ust. 1: dołączenie do opracowania strony tytułowej projektu budowlanego zawierającej co 
najmniej dane i informacje, o których mowa w pkt 1÷4 przepisu; nadmienia się, że informacje 
zawarte na stronie 3 tomu I oraz stronie 4 tomu III są w rzeczywistości oświadczeniami projektantów 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
e/ § 6 ust. 1 oprawę wszystkich tomów projektu w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.  

Nieprawidłowości w projekcie zostały usunięte przez inwestora pismem z dnia 10 września 2021 r. 
Jednocześnie zakres inwestycji został zawężony do obiektów zlokalizowanych na działkach nr 164/2, 
165/2, 168/11, 168/12, 157/22, 157/23, 157/24, 157/25, 153/4.
 
Sprawdzono zgodność inwestycji z wymaganiami ochrony środowiska. 
W związku z tym, że inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko do wniosku dołączono decyzje Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr OSR-
OS.6220.14.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 września 2021 r. oraz nr 
OSR.OS.6220.24.2018.ZS z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniającą decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr OSR-OS.6220.14.2017  z dnia 27 września 2021 r., stwierdzających brak 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Sprawdzono zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle.  Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 
164/2, 165/2, 168/11, 168/12, 157/22, 157/23, 157/24, 157/25, 153/4. w obrębie Azoty, położonych - 
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały 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) - na obszarze funkcjonalnym 
jednostki planistycznej "Ł" - Azoty Przemysłowe i oznaczonej symbolem przeznaczenia "P - tereny 
przemysłowe. 
Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia „P”- tereny przemysłowe, przeznaczenie oraz 
zasady zagospodarowania określają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 15 w § 104 - § 113 
powyższej uchwały. Zgodnie z tymi ustaleniami, "P" - tereny przemysłowe, przeznaczone są do 
realizacji lub utrzymania funkcji związanych m. in. z przemysłem wraz z niezbędną infrastrukturą, baz, 
składów i magazynów (§ 106 ust. 1 pkt 1 planu). Zgodnie z ustaleniami § 104 uchwały, na terenach 
oznaczonych symbolem przeznaczenia "P" - tereny przemysłowe, wprowadza się zakaz 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko za wyjątkiem zakładów chemicznych (§ 104 pkt 2 planu). W związku z 
powyższym stwierdzono zgodność inwestycji z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna-Koźla.

W związku z zawężeniem przez inwestora zakresu inwestycji (pismo z dnia 10 września 2021 r.), tut. 
organ pismem nr BA.6740.1.177.2021 z dnia 28 września 2021 r. poinformował stronę o utracie 
przymiotu strony w postępowaniu.
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 2826,40zł

Z up. Starosty
mgr inż. Lesław Grzybek
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury 

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

Otrzymują:
1/ Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 
 na ręce pełnomocnika Arkadiusz Gromala, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30A

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,
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4/ a/a/RC.

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)

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. 


