
            Prudnik, 11.01.2023 r. 

Powiatowy Inspektor  

Nadzoru Budowlanego 

 w powiecie prudnickim  

WIB.MR.4002-3-1/20 
 
 

 

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE 
 

 

          Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  ((Dz.U. z 2022 r. poz. 2000; ze zmianami), 
 

                                          o g ł a s z a m, 

   że w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 

w  Prudniku przy ul. Jagiellońskiej nr 3, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego 

w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego w zakładzie produkcyjnym firmy ADAC-

LEWAR Spółka z o.o. „Wytwórnia Mas Bitumicznych w Rzepczach”, zlokalizowanym w miejscowości 

Rzepcze, gmina Głogówek, powiat prudnicki, województwo opolskie, na działkach : 176/5, 176/12, 

176/14 i 226, arkusz mapy 3, obręb geodezyjny : Rzepcze, jednostka ewidencyjna : Głogówek - 

obszar wiejski,   

odbędzie się druga część rozprawy administracyjnej 
 

   w czasie której zostanie przeprowadzony, wymagany przepisami art.49 ust.1 Prawa budowlanego, 

dowód ze sprawdzenia zgodności przedłożonych dokumentów legalizacyjnych z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego, w tym zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z warunkami wydanej przez Burmistrza Głogówka 

w dniu 04.11.2022 r. decyzji nr MKOŚ.6220.2.6.2021.KM o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 

 

   Dowód dotyczy legalizacji obiektu budowlanego : INSTALACJA GLOBAL 160 firmy AMMANN, 

przeznaczona do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z możliwością wykorzystania 

destruktu asfaltowego (o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton na rok) stanowiąca 

samodzielny, wolno stojący zespół urządzeń technicznych wraz z powiązanymi z nim 

technicznie i funkcjonalnie kontenerowymi obiektami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 

wybudowany w 2018 r., bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakładzie 

produkcyjnym firmy ADAC-LEWAR Sp. z o.o. „Wytwórnia Mas Bitumicznych w Rzepczach”, 

gmina Głogówek. 
 

   Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w/w obiekt budowlany 

należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko. W tej 

sytuacji tutejszy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest zapewnić możliwość udziału 

społeczeństwa w prowadzonym postepowaniu legalizacyjnym w zakresie przepisów ustawy z dnia 

03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                   

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.1029, 1260, 

1261, 1783 i 1846).      
 

 

Pouczenie: 
 

        W myśl art. 79 § 2 Kpa, strona ma prawo brania udziału w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania 
świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu 
zeznania zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 k.k.). 
 

 

(tel. kontaktowy Inspektoratu : nr 77 436 93 99) 
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