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Powiatowy Inspektor                                                                        Prudnik, 21.02.2023 r. 

Nadzoru Budowlanego   

w powiecie prudnickim      

 

WIB.MR.4002-3-1/20 
 

     D E C Y Z J A  o  L E G A L I Z A C J I 

nr  15/2023 
 

      Działając na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351; ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zmianami), po 

uiszczeniu przez Inwestora, firmę ADAC-LEWAR Spółka z o.o. z siedzibą w Przystajni, opłaty 

legalizacyjnej w wysokości 125.000 zł, nałożonej postanowieniem tut. organu nr 8/2023 z dnia 

27.01.2023 r. (znak : WIB.MR.4002-3-1/20) w postępowaniu legalizacyjnym prowadzonym                    

w trybie art. 48-49 Prawa budowlanego, w  sprawie wybudowania w 2018 r. bez wymaganej 

decyzji o pozwoleniu na budowę INSTALACJI WYTWARZANIA MASY BITUMICZNEJ 

w zakładzie produkcyjnym firmy ADAC-LEWAR Spółka z o.o. „Wytwórnia Mas Bitumicznych 

w Rzepczach”,                

zatwierdzam   

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany   
 

na rzecz inwestora :  ADAC-LEWAR Spółka z o.o. z/s ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń, 
 

obejmujący budowę : INSTALACJI GLOBAL 160 firmy AMMANN    3b– przeznaczonej do 

produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z możliwością wykorzystania destruktu 

asfaltowego (o zdolności produkcyjnej 160 tys.  ton na rok) stanowiącej samodzielny, 

wolno stojący zespół urządzeń technicznych wraz z powiązanymi z nim technicznie 

i funkcjonalnie kontenerowymi obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania,  
 

na terenie działek nr 176/5, 176/12, 176/14 i 226, arkusz mapy 3, obręb geodezyjny : Rzepcze, 

jednostka ewidencyjna : Głogówek – obszar wiejski. 
 

Kategoria obiektu budowlanego :  VIII - inne budowle.  
 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego : nie wykracza poza granice terenu będącego we 

władaniu inwestora obejmującego działki nr 176/5, 176/12, 176/14 i 226, arkusz mapy 3, obręb 

geodezyjny : Rzepcze, jednostka ewidencyjna : Głogówek - obszar wiejski. 

 

Autorka projektu zagospodarowania terenu : 
 

  mgr inż. bud. inż. arch. Agata Rybczyńska, posiadająca uprawnienia budowlane 09/OPOKK/2006 

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wpisana na listę członków 

Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem OP-0145, 
 

 sprawdzający projekt zagospodarowania terenu 
 

  mgr inż. arch. Grzegorz Janik, posiadający uprawnienia budowlane 06/OPOKK/2009 w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej 

Izby Architektów RP pod numerem OP-0168. 
 

 

 

Autorzy projektu architektoniczno-budowalnego : 
 

- część architektoniczna 
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  mgr inż. bud. inż. arch.  Agata Rybczyńska, posiadająca uprawnienia budowlane 09/OPOKK/2006 

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wpisana na listę członków 

Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem OP-0145, 
 

 

- sprawdzający część architektoniczną  
 

  mgr inż. arch. Grzegorz Janik, posiadający uprawnienia budowlane 06/OPOKK/2009 w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej 

Izby Architektów RP pod numerem OP-0168, 
 

- część konstrukcyjna  
 

  mgr inż.  Ireneusz  Kłysz, posiadający uprawnienia budowlane 158/DOŚ/06  w specjalności konstruk-

cyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń, wpisany na listę członków Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem DOŚ/BO/4407/01, 
 

- sprawdzająca część konstrukcyjną  
 

  mgr inż. bud. inż. arch. Agata Rybczyńska, posiadająca przygotowanie zawodowe upoważniające  do 

wykonywania samodzielnej funkcji projektanta nr 98/95/OP w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, wpisana na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod 

numerem OPL/BO/0148/01. 
 
 

Równocześnie, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 49 ust. 5 ustawy Prawo budowlane : 
 

nakładam na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
 

U Z A S A D N I E N I E : 
 

    Po wszczęciu w dniu 14.10.2020 r. postępowania administracyjnego 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, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim przeprowadził 

oględziny potwierdzone protokółem nr WIB.0940-11/21 z dnia 18.05.2021 r., w czasie których 

ustalono, że istniejący na terenie w/w zakładu produkcyjnego obiekt budowlany : „instalacja 

wytwarzania masy bitumicznej” stanowiący samodzielny, wolno stojący zespół urządzeń 

technicznych wraz  z kontenerowymi obiektami budowlanymi, w których znajdują się maszyny 

i urządzenia niezbędne do funkcjonowania instalacji – został wybudowany w 2018 r. na terenie 

działki ewidencyjnej nr 176/14 - bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – wymaganej 

obowiązującymi ówcześnie oraz obowiązującymi obecnie, przepisami art.28 ust.1 ustawy Prawo 

budowlane. 
 

   Zgodnie z art.48 ust.5 Prawa budowlanego – który stanowi, iż postanowienie o wstrzymaniu 

budowy wydaje się również w przypadku zakończenia budowy obiektu wybudowanego bez 

wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, a taki przypadek bezspornie wystąpił w tym 

postępowaniu - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim wydał                 

w dniu 28.05.2021 r. postanowienie nr 28/2021 o wstrzymaniu budowy, informując jednocześnie 

właściciela obiektu o możliwości złożenia wniosku o legalizację lub możliwości samodzielnego, 

bez nakazu administracyjnego, wykonania rozbiórki obiektu. 

      W terminie 30 dni określonym w art.48a ust.1 Prawa budowlanego, w dniu 02.07.2021 r.                       

Spółka z o.o. ADAC-LEWAR z siedzibą w Przystajni, pismem z dnia 25.06.2021 r. - złożyła 

wniosek o legalizację przedmiotowej instalacji do wytwarzania masy bitumicznej. 
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  Wobec powyższego, w sytuacji gdy nie wystąpiły żadne przeciwskazania prawne do wdrożenia 

procedury legalizacyjnej - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim 

postanowieniem nr 38/2021 z dnia 15.07.2021 r. nałożył na Inwestora obowiązek przedstawienia 

dokumentów legalizacyjnych – określając termin ich doręczenia. 

  W dniu 15.10.2021 r. ADAC-LEWAR Spółka z o.o. z siedzibą w Przystajni, złożyła w terminie 

wymagane dokumenty legalizacyjne, które w dniu 24 listopada 2022 r. zostały uzupełnione 

o  ostateczną decyzję Burmistrza Głogówka nr MKOŚ.6220.2.6.2021.KM z dnia 04.11.2022 r.            

o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia.   
 

  W dalszym toku postępowania, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie 

prudnickim, wykonując dyspozycje art. 49 ust. 2a Prawa budowlanego, po przeprowadzeniu 

rozprawy administracyjnej - stwierdził brak nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach 

legalizacyjnych i wydał w dniu 27.01.2023 r. postanowienie nr 8/2023 o ustaleniu wysokości 

opłaty legalizacyjnej w kwocie 125 000,- zł, której uiszczenie w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia, stanowi warunek konieczny dla zalegalizowania samowolnie 

wybudowanego obiektu.  
 

  W wymaganym terminie ADAC-LEWAR Spółka z o.o. uiściła w dniu 01.02.2023 r. nałożoną 

opłatę legalizacyjną, o czym Wojewoda Opolski poinformował tut. organ w dniu 03.02.2023 r. 

pismem nr FB.II.3211.2.2.2023.JKAP. Tak więc, zgodnie z art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego,              

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  powiecie prudnickim jest zobowiązany 

przepisami prawa wydać niniejszą decyzję o  legalizacji, która zatwierdza przedłożony projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i nakłada obowiązek 

uzyskania przez Inwestora decyzji tut. organu o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego 

obiektu budowlanego. 
 

 

  W celu prawidłowego zakończenia tego etapu prowadzonego postępowania administracyjnego, 

zawiadomieniem z dnia 06.02.2023 r. nr WIB.MR.4002-3-1/20 wyznaczono stronom 7 dniowy 

termin na zapoznanie się z aktami sprawy oraz na zajęcie stanowiska, co do zebranych w sprawie 

dowodów i materiałów. Ponadto zawiadomienie to zostało ogłoszone do publicznej wiadomości     

w formie obwieszczenia publicznego, gdyż 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 – wobec czego, 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).      
 
 

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag. 
 

       W tej sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim uznał,            

iż wykonał obowiązki organu administracji publicznej określone w art. 9, art. 10 § 1, art. 77 § 1, 

art. 79 § 2 i art. 81 Kpa - dotyczące informowania stron oraz zapewnienia im czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania i tym samym zakończył ten etap postępowania w I-szej instancji 

wydaniem decyzji o legalizacji przedmiotowej samowoli budowlanej.   
 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 
 

      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 
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(verte) 

Pouczenie : 
 

-  Zgodnie z treścią art.127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu 

terminu odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, 

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.  

 
Ponadto informuję, że w dalszej części postępowania naprawczego : 
 

 zgodnie z art. 55 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego  

o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie występuje Inwestor, załączając do wniosku : 
 

- protokoły badań i sprawdzeń (art.57 ust.1 pkt 4 Pb), 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą (art.57 ust.1 pkt 5 Pb). 
 

      Po złożeniu w/w wniosku przez Inwestora, tutejszy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi 

obowiązkową kontrolę przedmiotowego obiektu, o której mowa w art.59a Prawa budowlanego. 

 
 

Załączniki : 
 

  Nr 1  - zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 

  Nr 2  - zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany. 

 

  Otrzymują strony postępowania : 
 

 
 

1. ADAC-LEWAR Spółka z o.o. (+ załącznik 2 egz.) 

(listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
 

2. Burmistrz Głogówka.  

(listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
 

3. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. 

(listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
 

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

(listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
 

Do wiadomości : 
 

 

5. GUNB, ul.Krucza 38/42, 00-926 Warszawa. 

(do sprawy nr DIK.053.99.2020 z dnia 08.03.2020 r.) 
 

6. OWINB w Opolu.  

(do sprawy nr BOP.1411.15 2020.ER z dnia 25.08.2020 r.) 
 

7. Starosta Prudnicki. 
 

8. PINB -A/a. 
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