staroSta oświęcimski
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

12.Ch

?nsJ

Oświęcim, dnia 1l kwietnia 20l9 r.

w AB.6740,1.211.2015

DECY ZJ A
Działając na podstawie art. 35 ust. 3, art. 80 ust. 1 pkt. 1 w związku z afi, art.82 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 lipca l994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 t. poz. 1ż02 ze zm.) oraz
na podstawie art. 104 ustawy
dnia 14 czelwca 1960r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Synthos

z

-

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim,reprezentowaną pfzez: Pełnomocnika: Pana Czesława Dąbrowskiego
(rełnomocnictwo z dnia 28,11.20|7 r.), od dnia 2l,02.2018 T. pIzez Pana Antoniego
Majcherczyka (pełnomocnictwo z dnia 08.02.ż018 r.), od dnia 24.01.2019 r. przez Pana
Marka Bykowskiego (pełnomocnictwo z dnia l1.01.2019 r.), o pozwolenie na budowę z dnia
21.05.2015I. or.rz po uzupełnieniu wniosku w dniu 13.12.2017r. (po uchyleniu decyzj i
Starosty Oświęcimskiego z dnia Nr 664115 z dnia 28 pńdziemika 2015 t. znak:
WAB.6740.1.21l,2015 - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia z dnia 8 sierpnia 2017 r. o sygnaturze: II SłKI 'lż9l1'] i przekazaniu sprawy
do ponownego rozpatrzenia w dniu 09.11.2017 r. (pismo Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 08.1 1.2017 r. znak: WI-I.7840,l0.9.2017.JS),

Dwory

7

odmawia się
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu,lokalizacja
inwestycji: działki o numefze ewidencyjnym: 1'7731101, 1773/104, jednostka ewidencyjna
l2|3O1_1, Oświęcim- miasto, Obręb Nr 0005, Monowic e oruz działka o numerze
ewidencyjnym: 26531258, jednostka ewidencyjna l2l301_1, Oświęcim - miasto, Obręb
Nr 0002, Dwory I, ze względu na nieusunięcie, w okreś|onymterminie, wszystkich
wskazanych w postanowieniu Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.12.2018 r. znak:
WAB.6740.1 .2l 1 .2015 nieprawidłowości w projekcie budowlanym sporządzonym na dzień
13.12.2017 t. oraz uzupełnionym na dzień 8.03.2019 r. (daty naniesione na stronę tytułową
projektu) przez proj ektantów:
m$ irź. arch. Mieszko Niedźwiecki; specjalność:architektoniczna, numer uprawnień
budowlanych: 170/75/Kt; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Architektów: MA-2442;
mgr inź. Paweł Gębka; specjalność: konstrukcyjno-budowlana, numer uplawnień
budowlanych: 55l93NW; numer ewidencyjny wpisu do Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: DOS/BO/5631i0l ;
mgr irrZ. Wioletta Rusek; specjalność:drogowa, numer uprawnień budowlanych:
MAZ|0356|POOD/08; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inźynierów Budownictwa: MAZ/BD l 0134 l 09 ;
mgr inż. Grzegorz kopacz; specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i vrządzeń
elektrycznych elektroenergetycznych, numer uprawnień budowlanych: KL-68/2002;
numer ewidencyjny wpisu do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

.
.

.
.
.

i

SWWIEI0241/03;
mgr. inż. Ewa Wilhelmi; specjalnośó: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń
cięlnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, numer
uprawnień budowlanych: MAZ/O164/POOS/05, numer ewidencyjny wpisu

wAB.6740.1.2l 1.2015
l1.04.20l9r.

.

do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: MAZ/IS/4ż39/O1;,

mgr inż. Adam Stelęgowski; specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
numer uprarłmień budowlanych: Wa-3i 1/0l; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: MAZ|ISl2703l02:
. mgr inż. Leszek Stułka; specjalność:telekomunikacja przewodowa; numer uprawnień
budowlanych: B-TP-07I94, numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: MAZ|IE| 601 4 l02;
sprawdzonym przez pĄektantów:
. mgr inź. arch. Elżbieta Niedźwiecka; specjalność:architektoniczna. numer uprawnień
budowlanych: 20/DSOKK/2012; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej
IZby Architektów RP: MA-2425;
. mgr inZ. Piotr Kosiniak; specjalność:konstrukcyjno-budowlana, numer uprawnień
budowlanych: 339/01/DUW; numer ewidencyjny wpisu do Lubelskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: DoŚ/B0/0058/03]
. mgr inź. Jakub Krawczyk; specjalność:drogowa, numer uprawnień budowlanych:
MAZ/03531POOD/08; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budovmictwa: MAZ/BD /0| 17 l 09;
. mgr inż. Mariusz Kroc; specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i wządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych, numer uprawnień budowlanych:
LOD/1598/POOE/I 1; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inźynierów Budownictwa: MAZ/IE/0226/ 12;
. mgr inZ. Adam Stelęgowski: specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
numer uprawnień budowlanych: Wa-31 1/01; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: MAZ|IS|Z1O3/O2;
. mgr. inZ. Ewa Wilhelmi; specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i lrządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazołych, wodociągowych i kanalizacyjnych, numer
uprawnień budowlanych: MAZ/O164IPOOSI05; numer ewidencyjny wpisu
do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: MAZllSl4239l01;
. mgr inź. Grzegorz Giermakowski; specjalność:instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; numer uprawnień budowlanych:
DTK-WSB/02477/041u, numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: MAJIIE| O639 l04;

UZASADNIENIE
W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono następujący
stan faktyczny i prawny:

W dniu

09.17.2077 r. do tut. organu wpłynęło pismo Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 08.1 1.20l7 t. znak: WI-1,7840.10.9.2017.JS wraz z kopią
prawomocnego wlroku Wojewódzkiego Sądu Admińsnacyjnego w Krakowie z dnia
-I29l17 orzekającego o uchyleniu decyzji Wojewody
8.08.20l7 r. sygn. II SAlKr
Małopolskiego z dnja 07.04.2017 r. znak: W]-I.7840.10.15.20l ó,JS oraz o uchyleniu decyzji
Starosty Oświęcimskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę. Wraz z pismem zostaĘ zwrócone Staroście Oświęcimskiemu akta
sprawy znak: WAB.6740. 1.201 1.201 5.

WAB.6740.1.2l l,20l5
1 |

,04,20l9r

.
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Wezwaniem

z dnia

30.11.2017

r.

znak: W A8.6740,1.201 1.2015 zobowiązano

inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku w szczególności poqeT doręczenie
dwóch egzemplarzy projektu budowlanego (zwróconych inwestorowi wraz z odbiorern
decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 664115 z dŃa 28 paździemika ż015 t, znak,.
WAB.6740.1.2l 1,2015) oraz przedłoźenieodpowiadającego zakresowi przedmiotowemu
i podmiotowemu inwestycji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód
po chłodniczych oIM nadmiaru wód opadowych do rzeki Wisly, przedłożenie
odpowiadającego zakresowi przedmiotowemu i podmiotowemu inwestycji pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków Fzemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (zgodnie
z uwagami zawartymi w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 08.08.2017 r. sygn.. lI SA/KI 729ll7 o treścicl.: ,,pozwolenie
wodnoprawne Wojewody Małopolskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: SR.IY,Z\I/.681 ] -92-06
udzielajqce pozwolenia wodnopral,nego na wproluadzenie wód pochłodniczych oraz

nadnliaru ścieków opadowych i roztopowych poprzez tzw. ,, Kaskadę"
do rzeki lłisĘ nie dotyczy określonej we wniosku inwestycj i"(stron a 33, 46 wyroku) oraz

pozwolenie wodnoprawne Marszalka l|ojewódzrwa Małopolskiego w dniu 05.02.2013 r.
znak: SR-IV.7322.1.180.2012.JG udzielajqce pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
ścieków przemysłowych zawierajqcych substancje szczególnie szkodliwe dla środowisktl
wodnego do urzqdzeń kanalizacyjnych należqcych do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni
Sciekóu, Sp, z o.o. w Ośv,ięciniu, ul. Nadwiślańska 46 nie doĘczy określonej we wniosku
inwestycji" (strona 33, 46 wyroku).

r. Inwestor - Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną
jawna,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, dzińający przez
odpowiedzialnością spółka
Pełnomocńka - Pana Czesława Dąbrowskiego złożyłskorygowany wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa Zakłańl Termicznego Przekształcania
Odpadów w Oświęcimiu na działkach nr l7'l3l101, 17731104 obręb Monowice oruz 26531258
obręb Dwory I, Gmina - Miasto Oświęcim wtaz z pismem datowanym na ózień 13.12.2017 r,
znak: 392/D|]2Ol7, w którym zawarto informację, iż wody opadowe i roztopowe będą
W dniu

13.12.2017

odprowadzane do systemów kanalizacyjnych Spółki oraz przedłożył:
1. rapoń oddział}rvania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów w Oświęcimiuna działkach nr |7731101, 17731104 obręb
Monowice, oraz 26531258 obręb Dwory I, Gmina - Miasto Oświęcimopracowany przez
Małopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe - ochrona środowiska s,c, datowany
na ,,grudzień ż017" opatrzony podpisem Biegłego Wojewody Małopolskiego w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko Pana dr Konrada Pawła Turzańskiego (uprawnienia
nr 166/2000) w 3 egzernplarzach.
W dniu 29.03.2018 r. inwestor w odpowiedzi na pismo z dnla 27 .O3.2O18 r. znak:
WAB.ó740.1.211.2015 (koniecznośćuzupełnienia akt sprawy o czwarty egzemp|arz
raportu spowodowana była zmianą ustawy z dnia 3 pażdziemtka 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochlonie środowiska
oraz o ocenach oddziaĘwania na środowiskowynikającą z ustawy z dnia 20 |ipca 2017 r.
Prawo wodne) uzupełniłakta sprawy o czwarty egzemplarz raportu (kopia nie opatrzona
podpisem Pana dr Konrada Pawła Turzańskiego)
2. projekt budowlany w czterech egzemplarzach datowany na dzień 13 grudnia 2017 r,
oDracowany Drzez:
. mgr inż. arch. Mieszko Niedźwiecki; specjalność: architektoniczna, numer uprawnień
budowlanych: 170l75/Kt; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów : MA-244ż;
WAB.ó740.1.211.2015
l l .04 .20l9r .

.

mgr inż. Paweł Gębka; specjalność: konstrukcyjno-budowlana, numer uprawnień
budowlanych: 55/93fuW: numer ewidencyjny wpisu do Dolnośląskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa: DoŚ/Bo/5631/01 ;
mgr inż. Wioletta Rusek; specjalność: drogowa, numel uprawnień budowlanych:
MAZ/0356/POOD/08; numer ewidenciny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: MAZ/BD /0134 l09;
. mgr inż. Grzegorz Kopacz; specjalnośó: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, numer uprawnień budowlanych:
KL-6812O02; numer ewidencyjny wpisu do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: SWK/IEI0241l03;
. mgr. inż. Ewa Wilhelmi: specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i vządzeń cieplnych. wentylacyjnych, gazowych. wodociągowych i kanalizacyjnych,
numer uprawnień budowlanych: MAZ/01641POOS/05; numer ewidencyjny wpisu
do Mazowieckiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa: M AZIIS l 4239 l O1 ;
. mgr inż. Adam Stelęgowski; specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
numer uprawnień budowlanych: Wa-3l l/01; numer ewiderrcyjny wpisu
do Mazowieckiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa: MAZ/IS l27 03 l 0ż ;
. mgr inż. Leszek Stułka; specjalność:telekomunikacja przewodowa; numer uprawnień
budowlanych: B-TP-07/94. numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa: MAZIIE/ 601 41 02;
sprawdzony przez:
. mgr inź. arch. Elżbieta Niedźwiecka; specjalność: architektoniczna, numer uprawnień
budowlanych: 20/DSOKW20I2; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej
okręgowej Izby Architektów RP: MA-2425;
. mgr inZ. Piotr Kosiniak; specjalność:konstrukcyjno-budowlana, numer uprawnień
budowlanych: 339/0llDUW; numer ewidencyjny wpisu do Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa: DoŚ/Bo/0058/03;
. mgr inź. Jakub Krawczyk; specjalność:drogowa, numer uprawnień budowlanych:
MAZ|0353/POOD/08; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budomictwa: MAZlBDlOl 17 /091'
. mgr inż. Mariusz Kroc; specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergeĘcznych, numer uprawnień budowlanych:
LOD/I598/POOE/11; numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: MAZ/IE/0226I 12;
. mgr inż. Adam Stelęgowski; specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
numer uprawnień budowlanych: Wa-3l l/01; numer ewidencyjny wpisu
do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inźynierów Budownictwa: MAZ|ISl2'7 03 l02;
. mgr. inż. Ewa Wilhelmi; specjalność:instalacyjna w zakresie sieci. instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
numer uprawnień budowlanych: MAZ|0164/POOS/05; numer ewidencyjny wpisu
do Mazowieckiej Okęgowej Izby Irrżynierów Budownictwa: MAZIIS/4239I01 ;
. mgr inż. Gtzegorz Giermakowski; specjalność:instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towalzyszącą; numer uprawnień budowlanych:
DTK-WSB/02477I04/u, numer ewidencyjny wpisu do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa: MAZ|IE/0639 l 04;

.

Zawiadomieniem o symbolu WAB.6740.1.211.2015 z dnia 18.12.2077 r. inwestor oraz
strony postępowania zostaĘ poinformowane o prowadzonym postępowaniu w przedmiotowej
wAB.6740.1.2l1.20l5
l 1.04.201ł.
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sprawie. W zawiadomieniu zawarto również informację o pTawomocnym wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 08.08.2017 r.
sygn. II SNKr729l17 otaz o przedłożeniu przez inwestora do akt postępowania rapońu
oddziałlrvania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów w Oświęcimiuna działkach nr 17731101, 17731104 obręb
Monowice, oruz 26531258 obręb Dwory I, Gmina - Miasto Oświęcim opracowanego przez
Małopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe - ochrona środowiska s.c. datowany
na ,,grudzień ż017" opatrzonego podpisem Biegłego Wojewody Małopolskiego w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko Pana dr Konrada Pawła Turzńskiego (uprawnienia
nr l6612000).

z

Pismem
dnia 21.12.2018 t. znak: WAB.6740.1.211.2015 tut. organ, działając
na podstawie art, 80 ust,l pkt. l w związku z art. 82 ust.l i 2, ań. 32 ust. l ustawy z dnia
7 |ipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z ań.88 ust. l pkt 2 i art.89 ust. 1i 2 ustawy
z dnia 3 pńdziemlka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ockonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
!\ystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
wnioskiem
o uzgodnienie waruŃów realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku załączone zostały:
wniosek o *ydanie decyzji o pozwolenie na budowę v,raz z 1 egzemp|arzem projektu
budowlanego datowanego na 13.12.2O17 r.,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/201l Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 12 grudnia 20l2 r, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GA.6ż20.14.201l.N
ustalającej Firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka komandfowo-akcyjna (dawniej
siedzibą
Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1
,,Synthos Dwory" Sp. z o.o.),

z

-

z

-

-

w

środowiskowe uwarunkowania d|a przedsięwzięcia obejmującego budowę Zakładl
Termicznego Przeksaałcania Odpadów w Oświęcimiuprzy ul. Chemików, na działkach
m 17'I3/l01 i 17731104 obręb Monowice i 2653/258 obręb Dwory I,
raport o oddział1,1vaniu przedsięwzięcia na środowisko(w trzech egzernplavach wtaz
z zapisem w formie elektronicznej na płycie CD) dla przedsięwzięcia pn.: Budowa
Zakładu Termicznego Przeksźałcania Odpadów w Oświęcimiuna działkach
nr 1773/10l, 1773l104obręb Monowice, oraz 2653/258 obręb Dwory I, Gmina - Miasto
Oświęcim opracowany przez Małopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe
- ochrona środowiska s.c. datowany na ,,grudzień 2017" opatrzony podpisem Biegłego
Wojewody Małopolskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
Pana dr Konrada Pawła l'urzańskiego (uprawnienia nr 166/2000).
pełnomocnictwo udzie|one przez inwestora na lzecz Pana Czesława Dąbrowskiego. W
dtliu 21.02.20|8 r. wpłynęło pismo Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalń Scieków
Sp. z o.o, z dnia 20.02.2018 r. znak: L.dz. OSIP1357/ż0l8 przekazlĄące pełnomocnictwo
Pana Antoniego Majcherczyk do reprezerrtowania inwestora, W dniu 24.01.2019 r.
wpłynęłopismo inwestora z dnia 24.01.2019 r. znak: L.dz. O5lDIlż019 przekazujące
pełnomocnictwo Pana Marka Bykowskiego do rąrezentowania inwestora.

Postanowieniern z dnia 21.12.2017 r. znak: W AB.6740.1.211.2015 tut. organ
- dzińĄąc na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i art. 123 § 1 Kodeksu postepowania
administraclinego zawiesił przedmiotowe po§tępowanie do czasu zajęcia stanowiska przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie tj. wydania postanowienia
w sprawie uzgodnienia waruŃów realizacji przedsięwzięcia.
Na wniosek przesłany drogą elektroniczną z dnia 23.01.2018 r. Towarzystwu na rzęcz
dniu 31.01.20l8
raport oddziaływania

Ziemi został przesłany elektronicznie
w AB-6740.1-2l1.20l5
l

l.M.20l9r.

w

r,

na środowisko plzedsięwzięcia pn, Budowa ZŃładu Termicznego Przekształcania Odpadów
w Oświęcimiu na działkach nr '17731101, 1773/104 obręb Monowice. onz 26531258 obręb
Dwory I, Gmina - Miasto Oświęcimopracowany przez Małopolskie Biuro KonsultingowoMarketingowe - ochrona Środowiska s,c. datowany na ,grudzień 2017" .

W dniu 06.02.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w IGakowie pismern
z dnia 31.01.2018 r. znak: OO,4222.1.2018.ASł w trybie art. 33-36 z Rozdziału 2 ustawy
z dnia 3 pażdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
zwrócił się do tut. organu z wnioskiem o zapewnienie możliwościudziału społeczeństwa
w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.

Tut. organ pismem z dnia 16.02.2018 r. znak WAB. 6740.1.211.2015 poinformował
inwestola oraz strony postępowania o publikacji (w dniu 23.02.2018r.) obwieszczenia
Stalosty Oświęcimskiegoinformującego o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania
na środowiska dla przedmiotowej inwestycji oraz o możliwościudziału społeczeństwa
w ponownej ocenie oddział}ryania na środowisko poprzez otwartą możliwośćskładania uwag
i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu na okres od dnia 23.02.2018 r, do dnia 08.04.2018 r. włącznie; na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim na okres od dnia 23.02.ż018 r. do dnia 26.03.2018 r.
włącznie oraz opublikowane na stronie intemetowej Powiatu Oświęcimskiegooraz Urzędu
Miasta Oświęcimod dnia 23.02.2018 r. i w Gazecie Krakowskiej w dniu 23.02.2018 r.
(dowody w aktach sprawy).

W odniesieniu do ww. obwieszczetia do tut. organu *płynęłynastępujące

uwagi

i wnioski:

a)

b)
c)
d)
e)

- temat: opinia na temat spalami ZTPO, od: z.lech <zJęó@g!§!.d>, data:
2018-03-22 l0.45, podpisany ptzez Zuzanrę Lech;
e-mail - temat: Konsultacje społeczne ws. Z.T.P.O, w Oświęcimiu,
od: marek_nazarowski@wp.pl <maręk nazarowski@wo.pl>, data: 2018-03-23 l4.18,
podpisany przez Marka Nazarowskiego;
pismo od Pana Marka Kryniewskiego z dnia 25.03.2018 r. dot. wpływu budowanej
spalami śmiecina środowisko;
e-mail - temat: spalarnia śmieci,od hublor <ĘbĘl@yp41>, data: 2018-03-23 20.14,
podpisany przez Pana Hubeńa Lorek;
e-mail, temat: Mój głos w sprawie planowanej budowy Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, od: Meyze Ewa <meamik@gmail.com>, data:
2018-03-25 13.3l; tożsamy e-mail został przekazany do tut. organu za pośrednictwem:
e-mail

. wydziału ochTony środowiska Starostwa
.
.

f;

Powiatowego

<srodowisko@powiat.oswiecim.pl>,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie
30,03.20 1 8 r. znk: W L'I 024.6. l 0.20 l 8.BZ 1platforma epuap)

w
-

Oświęcimiu

pismo

z

dnia

z dnla 2'7 .03,2018 r. znak:
WI-I.7840. l 0.9.201 7.JS
pismo Wójta Gminy Oświęcim z dnia 06.04.2018 r. znak: WZ.604.8.20t 8.ZN (platforma
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo

ęuap).
Obwieszczeniem datowanym na 10 maja 2018 r. Starosta Oświęcimski publicznie
poinformował o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwanej dla społeczeństwa
wAB.ó740.1.2l1.20t5
11.04.20l9r.

przeprowadzanej W toku przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów w Oświęcimiu".Obwieszczenie zostało w}.wieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiuw czasie od dnia 10.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r. włącznie;
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim od dnia l1.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.
włącznie oraz opublikowane na stronie intemetowej Powiatu Oświęcimskiegooraz Urzęd|)
Miasta Oświęcim od dnia 10.05.2018 r. i w Gazecie Krakowskiej w dniu 10.05,2018 r.

Dodatkowo Informację o Rozprawie Administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu,
wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w czasie od dnia
17.05.2078 r. do dnia 29.05.2018 r. włącznie; pismami z dnia |6.05.2018 r. znak:
WAB.6740.1.211,2018 r. tut. organ zwrócił się do wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego
o wywieszenie Informacji o Rozprawie Administracyjnej na tablicy ogłoszeń gmin oraz

w

na stronach internetowych gmin (dowody w aktach sprawy).

Pismem z dnia 10.05.2018 r. znak: WAB.6740.1.211.2015. wezwano inwestora
i strony postępowania na rozprawę administracyjną organizowaną w dniu 29.05,2018 r.
W odpowiedzi na pismo z dlia 2|.05.2018 r. Towarzystwa ia rzecz Ziemi tut. organ
w piśmiez dnia 24.05.2018 r. znak: WAB.6740.1.211,2015 przesłałinformację
o możliwościzapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie organu.
W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2018 r. Prezydenta Miasta Oświęcimtut, organ
26.06.2018 r. znak: WAB.6740.1.211.2015 przesłałinformację
podejmowanych czynnościach w ramach postępowania w sprawie ponownej oceny

w piśmiez dnia

o

oddział}"lvania na środowisko i postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę.

W dniu 29.05.2018 r. tut. organ przeprowadził rozprawę administracyjną
dla społeczeństwa. Na rozprawę stawili się:
Przedstawiciele Stfiostwa Powiatowego w Oświęcimiu:
. Starosta Oświęcimski - Pan Zbigniew Starzec,

.

Kierująca rozprawą

otwaą

- Pani Aneta

Staroń Naczelnik Wydziału Architektury
Oświęcimiu,
. Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu - Pan Marcin Wojdyło,
. Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu - Pani Iwona Siuta.
Pełnomocnicy firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,spółka
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w

jawna:

.

Pan Marek Rościszewski- Prezes Zarządu Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka jawna.
. Pan Antoni Majcherczyk - Prezes Zarządl Miejsko-Przemysłowej Oczyszczahi Ścieków
. Pan Miłosz Tomasik - Radca Prawny,
. Pan Konrad Paweł Turzański _ Kierownik zespołu autorów raportu oddziaływania
na środowisko,
Strona postępowania:
. Pan Pioh Rymarowicz - Prezes Towarzysrwa na rzęcz Ziemi Oświęcim,
oraz pozostali uczestnicy wedfug listy obecności (w aktach sprawy).

wAB.ó740,1.2| 1.2015
1l .04.20l9r.
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Z

rozprawy adminislracyjnej został sporządzony protokół (będący zapisem nagrania
z przebiegu rozprawy). Protokół zostal publicznie udostępniony na sffonie intemetowej
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu BIP w dniu 02.07.2018 r.

W odpowiedzi na pismo inwestora z dnia 18.06.2018r. kopię protokołu z *ryżej
opisanej rczpIawy za pismem z dnia 21.06.ż018 r. znak: WAB.6740.1.211.20I5 tut. organ
przekazał pełnomocnikowi inwestora.

Pismem z dnia 18.06.2018 r. znak: WAB.6740.1.211.2015 - zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 90 ust, 3 w związku z art. 33-36 ustawy z &ia paździemlka 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o tut. organ przekazał wydruk
protokołu z rozpraw wlaz z zalącznikami (kopie wniesionych. wyżej opisanych. uwag
od mieszkańców ziemi oświęcimskiej. kopie obwieszczeń Starosty Oświęcimskiego)
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie.

W dniu 30.10.2018 r. (za pośrednictwem platformy e-puap) do tut. organu wpłynęło
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia
30.10.20l8 t, znak: O0.4242,7,ż.2018.ASł uzgadniające realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia po uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne - Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządl Gospodarki Wodnej w Krakowie
znak: KR.RZS,435.14.20I8.AR z dnia 5.03.2OI8 r. i po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Oświęcimiu znak: PSE-ONNZ-420-9/18/577 z dnia
07,03.2018 r.

z

dnia 06,12.2018. znak: WAB.6740.1.211.2O15 tut, organ zwrócił się
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o zwTot akt, które były wysłane
Pismem

razem z rłmioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Dokumenty (projekt
budowlany + wniosek o pozwolenie na budowę) w dniu 17.12.2018 r. zostały zwrócone
do tut, organu.

W dniu 18.12.2018r. fut. organ podjąl zawieszone postępowanie w przedmiotowej
sprawie (rostanowienie z dnia l8.12.2018 r. znak. WAB.6'740.1,211,2015) Postanowieniem
dnia 0ż.0'1.2019 r. znak: WAB.6740.1,21 1.20l5 sprostowano omyłkę pisarską
w postanowieniu o podjęciu postępowania Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.12.2018r.
o symbolu: WAB.6740.1.211.20l5 (omyłkowo podano datę wystąpienia tut. organu
do RDOS, oraz datę zawieszenia postępowania - zamiast prawidłowej daty 21.12.2O17 r.
wskazano datę 21.12.2018 I.).

Po weryfikacji dokumentów przedłożonych do wniosku o pozwolenie na budowę
zobowiązano Inwestora do usunięcia nieprawidłowościw projekcie budowlanym zgodnie
z ut. 35 ust, 3 Prawa budowlanego zakreślająctermin wykonania obowiązku do dnia 11
marca 2019 r. (postanowieni e z dnja 18,1ż.ż0l8r. znak: WAB.6740.1.211.2015).
W postanowieniu, w szczególności nałożonona inwestora obowiązek dokonania
uzupełnień i korekt w dokumentacji polegających na cyt.:

1.

uzupełnieŃu decyzji o klauzule ostateczności:
- decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego
SR-IV.7322. 1. 1 88.20l 6.MŁ

wAB.ó?40.1.2l1.20l5
l1.04.20l9r.

z dnia

30,11.2016

r. o symbolu:
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decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia |3.1ż.2016 r. o symbolu:
SR_IV.7322. 1.201.20l 6,MĘ
uzupełnieniu decyzli Starosty Oświęcimskiego z dnia 22,04,2015 r. znak,,
WOŚ.6541.5.2015 orzekającej na lzecz inwestora o zatwięrdzeniu dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej sporządzonej dla określenia warunków geologicznoinżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych - budowa Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów o zatwierdzony egzemplarz ww. dokumentacji

-

geologiczno-inżynierskiej (integralna częśó opisanej decyzji)
3.

uzupełnieniu opłaty skarbowej o opłatę za budowę pylonu informacyjnego
w wysokościl55 zł oraz za obiekty i urządzenia, których realizacja zostanie

skonkretyzowana po uzupełnieniu i zakresu inwestycji i rysunku zagospodarowania terenu
(dot. parkingu, sieci, przyłączy, pozabudynkowych, instalacji wewnętrznych, oświetlenia
terenu itp. zgodnie z uzasadnieniem zawartym poniżej);

uzupełnienie w odpowiednich częściach projektu budowlanego zgodnościtozwiązań
projektowych z przedłożonymi niżej wymienionymi warunkami: (w częścirysunkowej
projektu zagospodarowania terenu - w legendzie należy ptecyzyjnie oznaczyć, które
z istniejących i projektowanych elementów uzbrojenia technicznego terenu są sieciami
które instalacjami poza budyŃowymi, a które urządzeniami budowlanymi: przyłączami
- należy również w częściopisowej projektu i na rysunku zagospodarowania terenu
uzupełnić opis, które z nich są istniejące, które będą realizowane w ramach
przedmiotowej inwestycji, a które będą realizowane według odrębnych postępowań
np. w ramach art. 29a ustawy prawo budowlane) w tym zakresie na|eży wykazać równieź
spójność z tozwiązaniami przyjętymi w projekcie architektoniczno-budowlanym
w zakresie powiązania wewnętrznych instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnętrznymi wtaz z ich punktami pomiarowymi;
- warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 19lE/20l7lEDE wydanymi
przez Synthos Dwory 7 Sp. z o,o, s. j. Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20.11.2017 r.
znak: L.dz, 206 l lDE/20 l 7 ;
- warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nt 20lE/2017lEDE wydanymi
przez Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s. j. Dział Realizacji lnwestycji w dniu 20.11.20l7 r.
znak: L.dz. 2062lDE l 20 l7 ;
- warunkami ptzyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 2l/El20lSlEDE wydanymi
przez Slłrthos Dwory 7 Sp. z o.o, s,j, Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20.11.2017 r.
znak: L.dz, 2063 lDEl 201'l ;
- warunkami technicznymi wykonania przyłącza do sieci teleinformatycznej wydanymi
przez Synthos S.A. Dział Teleinformacyjny FI znak: L.dz.10lFI/20l7;
warunkami
technicznymi wykonania przyłącza wod-kan. wydanymi przez Synthos
Dwory 7 Sp. z o.o. s. j. w dniu 24.11.20|7 r. znak:90/wż82/PM/2017;
5. wykazanie zgodności z miejscowyn planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała
NR XXIV/461/I6 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. ,,w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiuobejmujqcego obszar pomiędzy ul, Zwycięsrwa, ul. Chemików,
ul. Fabrycznq" @z. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 28 września 2016 r., poz. 5455)
w zakresie postanowień zawańych w: § l0, § ll, § 13 pkt 1+3, § ló pkt 5+6 i pkt 11,
§ 20 pkt 1+13i (w przypisie postanowienia oznaczon}łn numerem 1 zacytowano treść
wszystkich wymienionych paragrafow planu zagospodarowania)
wykazanie zgodnościrozńęAń projektowych w tym z częściątechnologiczną
z warunkami określonymiw pkt l+7 postanowienia Regiona|nego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie z dńa 30.10.2018 r. znak: C,C..4242.1.2.20l8.ASł uzgadniającym
rea|izację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem waruŃów zawar7ych

4.

wAB.6740.1.21 1.20l5
l 1.04.20l9r.

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12l20l1 z dnia l2.12.20l l r. znak:
G A.6220.1 4,201 1 IV wydanej przęz P rezy denta Miasta Oświęcimiadla przedsięwzięcia
pn.: Budowa Zakłńu Termicznego Przeksźałcania Odpadów w Oświęcimiu, na działkach
nr 1773l1ol, 17731104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim- miasto obręb
Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym 26531258, jednostka
.

ewidencyjna 121301_1 Oświęcim- miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I":

załączenie oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu
budowlanego zgodrie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
o których mo\ir'a w art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oraz z powołaniem podstawy
prawnej; projektanci dokonujący poprawek winni również ptzedłożyćwpisy do izby
aktualne la dzień dokonywania poprawek;
8. uzupełnienie poprawionego projektu budowalnego w szczególności projektu
zagospodarowania terenu i lzutu podstawowego o aktualne uzgodnienie z rzeczoznawcą
do spraw sanitamo-higienicznych i rzeczoznawcą spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych;
9, ptzedłożenie projektu budowlanego spełniającego wymogi przepisów Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z drlia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego to jest z cytowanymi
poniżej przepisami (skośnączcionką) tegoż rozporządzenia i wskazanymi (pogrubioną
czcionką) brakami wymagającymi korekty lub uzupełnień'' ,poniżej zac}towano te
fragmenty postanowienia, do których wskazano braki:
3.
1. Na srronie Ętulowej projeklu budowlanego nalezy zamieścić:
,,§
l) naałę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostĘ ev,idencyjnq, obręb
i nunlery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany; brak kategorii

7.

wszystkich nowo realŁowanych obiektów budowlanych

2.
§4.

(w tym:

pylon
informacyjny, sieci i inne), jednostki ewidencyjnej, obrębu na których obiekt jest
usytuowany;
3) nazwę i adres jednostki projeldowania: brak nazwy i adresu jednostki
projektowania;
4) imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz imiona
i nazwiska osób posiadajqcych uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalności opracowujqcych poszczególne częściprojektu
budolłlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracov,ania, specialności i numeru
posiadanych uprawnień budowlanych oraz dotę opracowania i podpisy; brak zakresu
i daĘ opracowania;
5) spis zawartości projehu budowlanego wraz z wykazem załqczonych do projektu
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, lakże
specjctlistycznych, orąz, stosownie do polrzeb, ośu,iadczeń właściwychjerlnostek
organizacyjnych, o których mowa w art. j4 ust. j pkt j ustavy; brak spisu zawańości
projektu budowlanego wraz z wykazem zalączonych do projektu dokumentów
wskazanych powyżej;
Jeżeli projeh architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach)
tytułoluej należy zamieścićimiona i nazwiskc osób sprawdzajqcych projekt, u,raz
z podaniem przez każdq z nich specjalności i nunteru posiadanych uprav,nień
budoy,lanych, datę i podpisy. brak daty opracowania;

l. Na

rysunkach wchodzqcych w skład projehu budowlanego
projektu zawierajqcq:

wAB.6740,1,2l1,20l5
l1.04.2019r,

naleĄ umieścićmetrykę
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nazy,isko projektanta (projektanlów), specjalnośći numer uprau,nień
budou,Ianych; nieczytelne imię i nazwisko osoby sprawdzającej na Ry§. Rzut
poziomu +2ó,25;
l| projekcie architektoniczno-budowlanynl, objętym obowiqzkiem sprawdzenia, należy
umieścićv, metlyce, o kłórej mou,o ,ł ust. ], imię i naałisko osoby sprau,dzajqcej
rysunek, specjalność i numer posiadanych uprml,nień budowlanych oraz datę i podpis

3)

2.

inię i

potwierdzajqcy sprawdzenie. nieczytelne irnię i nazwisko osoby sprawdzającej
na Rys. Rzut poziomu +2ó,25;
§ 5. l|'szyslkie strony i arkusze slanowiqce częściprojektu budolłlanego oraz załqczniki
do projehu powinny być ponumerol.t,ane. Częściprojehu budolulanego odrębnie

oprawione oraz załqczniki powinny mieć numerację zgodnq ze spisem zawartości tego
projektu. brak numeracji stron projektu, brak jednego spisu zawartości calości
opracowania projektowego, brak numeracji arkuszy projektu budowlanego

i

§6.

l.

2.

§7.

l.

zalączników do projektu, częściprojektu odrębnie oprawione oraz zalączniki
powinny mieć nurnerację zgodną ze spisem projektu.

Projekt budowlany należy spotządzić w cz}telnej technice graficznej oraz oprawić
w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację
projektu. brak oprawienia projektu budowlanego w sposób uniemożliwiająry jego
dekompletację, przedlożono projekt którego strony wpięto w §egregatory. Brak
podzialu na tomy nżej określone w rozporządzeniu.

Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujqce:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie, o którym mowa w arl. 34
ust. 3 pkt 3 uslawy, oraz ińrmację o obszarze oddziaĘwania obiektu;
2) projeh architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz
ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiehów budowlanych, o kłórych
mowa v] art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy. Należy oprawić projekt budowlany spełniając
wymogi rozporządzenia określone w wv, zakresie.

Wymagania rozporzqdzenia dotyczqce projehu zagospodarowania działki lub terenu
i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu
art. 31 ust. 2 ustawy, uwzględnicljqc w szczególności właściwościdanego obiektu
budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary,
sposób i zalcres oddziabwania na oloczenie" w opisać wTkazać spelnienie rozlltiązań
projektowych w zgodzie z dysporycją art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

z

uwzględnieniem treścipostanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 30.10.2018 r. znak: Oo.4242.1.2.20l8.ASl, decyzji
Nr l2l20ll o środowiskowych uwarunkowaniach Prerydenta Miasta Oświęcimia
z dnia |2.12.201l r. znak: GA.6220.14.20I1.IV i repońu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko,i złożonośćronłiqzań lechnicznych oraz rodzaj
i

§8.

1.

2

specyfiĘ obiektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać częśćopisowq

oraz częśćrysunkową sporzqdzonq na kopii mapy do celów proielłowych poświadczonej
za zgodnośćz oryginałem przez projektanta.
Częśćopisowa, o której mowo w ust. l, sporzqdzona z uwzględnieniem § 7, powinna
określać:
l) przedmiot inwesĘcji, a w przypadku ząmierzenia budowlanego obejmujqcego więcej
niż jeden obieH budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność
realizacji obiektów; opis winien być na tyle dokładny by pozwotil na ocenę
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rozwiązań projektowych pod katem wymagać okreś|onych w szczególności
w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
z dnia 30.10.2018 r. znak: 00.4242.1.2.2018..Ą5| uzgadniającym realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem warunków zawartych
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12l20ll z dnia 12.12.20ll r.
znakz GA,6220.14.2011.IV wydanej przez Prezydenta Miasta Oświęcimia
dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zakladu Termicznego Przeksztalcania

Odpadórv u, Oświęcimiu i raporcie oddziaływania na środowisko.
3) projektou,ane zagospodarou,anie dzialki lub lerenu, u, tym urzqdzenia budolłlane
at,iqzane z obiektanli budou,lanymi, układ komunikacyjryl, y, tynl określajqcy
paramelry Iechniczne dróg pożarolłych, sieci i urzqdzenia uzbrojenia lerenu
Zape\l,niajqce przeciv,pożarotl,e zlopatrzenie w wodę, uklzlallo,wanie lerenu izieleni
v zakresie niezbęclnynl do uzupełnienia częścitllsln]ęąlyej projektu zagospodarowania
dzialki lub lerenu: naleĘ opisać jak będzie realżowany dojazd z drogi publicznej
do przedmiotowych dzialek inwestycyjnych w tym opisem dróg pożarowych,
opisanie projektowanych obiektów z wyszczególnieniem jakie instalacje,
przylącza i sieci są z lim zllliązane oraz ż informacją, czy realizacja ich jest
objęta niniejsrym postępowaniem, czy też zostaną wybudowane wg odrębnego
postępowania, opisać uksztaltowanie terenu i zieleni - projektowane
zagospodarowanie lerenu winno znaleźćodzwierciedlenie w części rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu;
4) zestau,ienie pou,ierzchni poszczególnych części zagospodaroluania działki budow,|anej
lub terenu, jak: pov,ierzchnia zabudovy projektolłanych i istniejqcych obiektólł
budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placóv, i chodników, powierzchnia
zieleni lub pou,ierzchnia biologicznie czynna oraz innych częściterenu, niezbednvch
przestrzenneqo.

albo decyzjq

a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy
o lokalizacji inu,estycji celu publicznego; opisać zestawienie

powierzchni poszczególnych częścizagospodarowania terenu dla każdej dzialki
osobno w zakresie odpowiedniego projektowanego zainwestowania
i dla wszystkich dzialek razem;
5) dane informujqce, czy działkn ]ub leren, na któym jest projektowałry obiekt
budolłIany, sq wpisane do rejestru zabytkólu orąz czy podlegajq ochronie
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,, opisać

status istniejącego bunkra wraz z informacją czy podlegać

będzie
na
istniejący
opisać
wpĘłv
inwestycji
bunkier;
on zainwestowaniu,
7) informację i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przeu,idyuanych zagrożeń
dla środolyisktłoraz higieny i zdrou,ia użylkownikólł projehowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnynl z przepisami odrębnymi"
szczegółowo opi§ać zgodnie z art, 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

z

uwzględnieniem treścipostanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 30,10.2018 r. znak: O0.4242.1.2.2O18.ASI, decyzji Nr 1212011
o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Oświęcimiaz dnia
znakz GA.6220.14.2011.N, rapońu o oddział}rłaniu
12.12.20ll r.
przedsięwzięcia na środowisko; należy również odnieśćsię do istniejącego
zainwestowania na terenie Firmy Syntos i terenu prryleglego wraz z opisem
potencjalnego wpĘrłu/ lub jego braku na to zainwestowanie;
8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakleru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanycł; opisać w jakiej odległościznajdują się
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obszary prawnie chronione Natura 2000 wraz z opisem potencjalnego
lub jego braku na ten obszar projektowanego zamierzenia budowlanego;

wpł}T vu

9) w przypadku budynków

3,

- powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej
w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania
zawartymi
zgodnie z zasadami
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku
do rozporządzenia. należy powołać normę wg której są wykonane obliczenia
powierzchni zabudowy.
Częśćrysunknwa, sporzqdzona na mapie, z uwzględnieniem § 7, powinna określać:
2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, oblys i uklad islniejqcych
i projektowanych obiektów budodanych, w lynl urzqdzeń budou,lanych z nimi
ałiqzanych- z oznaczeniem vejśći u,jazdóll, oroz liczby kondygnacji.
charaklerysĘcznych rzędrrych, wymiarów i wzajemnych odleglościobiektóv,
budou,lanych i urzqdzeń budou,lanych oraz ich pr:eznaczenia, u, nau,iqzaniu
do istniejqcej zabudoy,y terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciqżliu,ości,zasięg
obszaru ograniczonego użytkou,ania, uklad komunikacj i v)ewnęlrznej przedstawiony
w nawiqzaniu do istniejqcej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określajqcy
układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kalejowych, parkingów, placów
i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego uWadu,
charaklerysĘczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych
oraz dojśćłqczqcych wyjściaz obiektów budowlanych z drogq pożarowqi naleĘ
wskazać: istniejące obiekty przeznaczoDe do rozbiórki, projektowane obiekty
wraz z częściami funkcjonalnymi, liczbę kondygnacji, uzupełnić
charakterystyczne rzędne, wymiary i wzajemne odleglości obiektów budowlanych
i urządzeń oraz ich przenraczenig, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy
terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążtiwości(wg raportu oraz w zakresie
dojazdu samocbodów ciężarowych), zakres obszaru ograniczonego uż}tkowani8,
uklad komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej
i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych,

i chodńków, przekroje
rzędne
i wymiary, a także
oraz profile elementów tego ukladu, charakterystyczne
oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojśćłączących wyjścia z obiektów
budowlanych z drogą pożarową;
3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian v, stosunku do stonu istniejącego,
a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; wskazać
projektowaną niwelację terenu z elementami opisu pozwalającymi na odczyt
i ocenę zgodności z częściąopisową i rozbiórkę obiektów budowlanych;
4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejqcego zadrzewienia podlegajqcego
adaptacji lub likwidacji, oraz uklad projehowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie
potrzeby charalderystyczne rzędne i przekroje pionou,e lerenu; wskazaó i ozaaczyć
numerycznie drzewa przeznaczone do wycinki (zgodnie z decyzią Prerydenta
Miasta Oświęcimz dnia 27.11.2017 r. znak: GM-o.6r31.90.2017)
oraz proj ektowany trawnik;
5) urzqdzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, v, tym rodzaj i wielkośćźródeł,
usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodórr) straży
pożarnej oraz charakterysĘczne rzędne i wymiary; brak charakterystycznych
rzędnych i wymiarów hydrantów, naleł numeryczne oznaczyć hydranty
istniejące i projektowanych wraz z naniesieniem ich odległości
od projektowanych obiektów budowalnych;
6) układ sieci i inslalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przylqczami
do odpowiednich sieci zeu,nętrznych i wewnętrznych oraz urzqdzeń budowlanych,
dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, p|aców
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v, lym: \,odociqgollych, ujęć 1,ody ze strefanli ochronnynti, cieplnych, gązolD)ch
i kanalizacyjnych lub służqcych clo oczyszczania ścieków, oraz określajqcy sposób
odprolładzania vód opadotłych, z podaniem niezbędnygh profili podlużnych,
spadkóu,, przekrojóu, przellodóll, oraz charaktetystycznych rzędnych, \ymiaró\J
i odleglości. wraz z usytuol|anienl przyłqczy, urzqdzeń i punktóll, pomiaroll,ych;
w legendzie należy precyzyjnie oznaczyć, które z istniejących i pĄektowanych
elementów uzbrojenia technicznego terenu są sieciami które instalacjami poza
budynkowymi, a które urządzeniami budowlanymi: przylączami -naleĘ również
w części opisowej projektu i na rysunku zagospodarowania terenu uzupelnić opis,
które z nich są istniejące, które będą realżowane w ramach przedmiotowej

inwesĘcji, a które będą realizowane ł,edlug odrębnych

postępowań
np. w ramach art,29a ustawy prawo budowlane w Ęm zakresie naleĘ wykazać
również spójność z rorwiązaniami prryjęĘmi w projekcie architektoniczno_
budowlanym w zakresie powiazania wewnętrznycb instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z ich punktami pomiarowymi;
7) układ linii lub przev,odólu elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwiqzanych z nint
urzqdzeń technicznych, przedstalviony v, polłiqzaniu : sieciami zeu,nęIrznymi.
z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę polrzeby, przyłqczenia do sieci
zewnęlrznych izłqczy z instalącjq obiektów budowlanych oraz charakterystycznych
elementów, punktóu, pomiarowych, synboli i wymiaróv,; uwaga jaj wyżej;
8) w razie potrzeby rezerwę i podzial terenu wynikajqcy z programu całego zamierzenia
budollanego oraz przewidywanej rozbudowy; brak w legendzie;
9) granice obszaru terenu zamkniętego i zelłnęlrznych slref ochronnych, na którynt
znajdujq się obiekty budowlane służqce obronności i bezpieczeństwu państwa. opisać
w legendzie.
Wszystkie istniejące i projektowane elementy zagospodarowania powinny znaleźć
odzrryierciedlenie w legendzie sporządzonej w sposób pozwalający na precyryjne
odcrytanie i porównanie do częściopisowej calego zamierzenia budowlanego objętego
wnioskiem. Brakuje podpisów projektanta i sprawdzającego w zakresie elementów
kon§trukcyjnych projektowanych obiektów budowalnych.

§9.

Dane, o których nlowa v § 8 ast. 3, mogq być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli
poprawi to czytelnośćprojektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności
przedslawienia uHadu sieci i instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, naleĄ
do projehu załqczyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu.

W przypadku braku crytelności rysunku PZT w Ęm zakresie proszę o pnedłożenie
rysunków w skali l:250.

§

10.

§

11.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporzqdzony na kopii mapy
do celóu, projektolych, o której mowa lf § 8 łsl, ], w skali dostosouranej do rodzaju
i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniajqcej jego czytelność.projekt
zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na mapie w skali 1:250,
aby poprawić crytelnośćprojektu zł1,laszcza w częściach dotyczących uzbrojenia
technicznego terenu.

1.

2.

Projekt architektoniczno-budov,lany obiehu budowlanego powinien zawierać ałięzĄ,
opis techniczny oraz częśćrysunkowq.
Opis techniczny. o hórym mowa w ust. ], sporzqdzony z uwzględnieniem § 7, powinien
określać:
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3) formę architeldonicznq i frrk"ję obiehu budowlanego, sposób jego dostosowania
do ktajobrazu i otaczajqcej zabudowy oraz sposób spełnienia wynagań, o których
mowa w art, 5 ust. ] ustaw: brak określenia formy architektonicznej i funkcji
poszczegótnych obiektów budowlanych, sposobu ich dostosowania do krajobrazu
i otaczającej zabudowy oraz sposobu spelnienia wymagań, o których mowa \ł art.
5 u§t. l u§taw Prawo budowlane;
5) w stosunku do obiekłu budowlanego uĘteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepełnosprqwne, w szczególności poruszajqce się na wózkach

inwalidzkich; brak opisu w jaki sposób osoby niepelnosprawne będą miaĘ
zapewnione warunki i możliwośćkorzystania z projektowanego obiektu w
szczególności z częścibiurowo-socjalnej, która jest użytecznościąpubliczną
(definicja w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowaniex
6) w stosunht do obielłu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego
- podstawowe dane technologiczne oraz współzależnościurzqdzeń i wlposażenia
zwiqzanego z przeznaczeniem obiefuu i jego rozwiqzaniami budowlanymi; uzupełnić
podstawowe dane techniczne o warunki określone w postanowieniu Ręionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 30.10.201E r. znak: 00.4242.1.2.2018.AS|,
decyzji Nr l2l2011 o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta
Oświęcimia z dnia 12.12.2011r. znak: GA.6220.14.2011.IV, raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, §ugerowana forma tabelaryczna
ułatwiająca ocenę zamierzenia budowlanego w kontekściewarunków zawartych
w wyżej opisanych decyzjach i opracowaniach.
7) w stosunku do obiehu budowlanego liniowego - roałiqzania budowlane i technicznoinstalacyjne, nawiqzujące do warunków terenu występujqcych wzdłużjego trasy,
oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obielłtu albo istotne ze względów
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnycł; konieczne jest
uzupelnieni opisu wpływu projektowanej inwestycji na istniejącą zabudowę
przemyslową i inną Firmy Synthos;
8) roałiqzania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqce użytkowanie obieldu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności instalacji i urzqdzeń budowlanych: wodociqgowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitącyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a talże sposób powiqzania instalacji obieHu budowlanego
z sieciami zewnętrznymi wraz z punhami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń

instalacji oraz podstawowe wyniki Ęch obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkości urzqdzeń, przy czym należy przedstaw ić:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimaĘzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów technicznobudowlanych oraz przepisów doĘczqcych racj onalizacj i użytkowania energii,
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urzqdzeń
ogrzewczych, wenĘIaĘnych, HimaĘzacyjnych i chłodniczych oraz olłreślenie
wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elehrycznej zwiqzanej z Ęmi
urzqdzeniami; brak tego elemenfu w opracowaniu projektowym, zawarĘ opis
w opracowaniu jest szczątkowy;
9) rozwiqzania i sposób funkłjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzqcych całośćtechniczno-uĘtkowq,
w
11
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decydujqcq

o

podstawoluynl przeznaczeniu obiektu budou,lanego, 1,| tynl

charahełystykę i odnośne parametry insralacji i urzqdzeń lechnologiczry)ch, nlajqcych
u,pĘu, ną architekturę, konstrukcję, instalacje i urzqdzenia techniczne zwiqzane
z tym obiektem; brak tego elementu w opracowaniu projektowym zawarty opis
w opracowaniu jest szczątkowy;
l1) dane techniczne obiektu budoy,lanego charakleryzujqce vpbĄ| obiektu
budoy,lanego na środoluiskoijego wykorzys4lt,anie oraz na zdroy,ie ludzi i obiekty
sqsiednie pod u,zględenl :
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości,jakości i sposobu odprowadzania
ścieków,

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w Ęm zapachólł, pyłolłychi pĘnnych,
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadóu,,
cl) v,łaścilłości
akustycznych oraz emisji drgań, a także pronlieniou,ania,
w szczególności jonizujqcego, pola elektromagnetycznego i innych zalłóceń,
z podaniem odpowiednich parametróv, lych czynników i zasięgu
ic h rozp rze s trze nian i a

s

ię,

e) wpływu obiektu budov,lanego na istniejqcy drzewostan, pol,ierzchnię ziemi,
u, tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,
- majqc na uu,adze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym
ronłiqzania przestrzenne, .funkcjonalne i techniczne powinny wykazyłać
og,aniczenie lub eliminację wpĘwu obiehu budowlanego na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowląne, zgodnie z odrębnymi
przepisami; brak tego elementu w opracowaniu projektowym zawarty opis
w opracowaniu jest szczątkowy;
12) w stosunku do budynku - analizę możliwościracjonalnego wykorzystania,
o ile sq dostępne techniczne, środowiskawe i ekonomiczne możliwości,
wysokoefehylłnych systemów ahernatylnych zoopolrzenia w energię i ciepło,
do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne
lub blokowe, v szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii
ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy
ciepła, określajqcq:
a) roczne zopotrzebowanie na energię użytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczqcynli metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynków,

nośnikienergii.
(uchylona),
c)
d) u,ybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu altenta4nłnego lub
systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
połqczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia
w energię,
J) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:
b1 dostępne

brak ww. charakterystyki w projekcie dla projektowanego zamierzenia

budowlanego;
13) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. uzupelnić

warunki ochrony przeciwpożarowej o opis

WAB.6740.1,2l1.20l5
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§

posiadających odrębne §trefy pożarowe zgodnie z legendą zawańą na rysunku
projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem w opi§ie cech określonych
w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.12.2015 r.
(Dz. U. 2015 poz. 2117); uzupelnienia urymaga analŁa sprowadzająca się
do wniosku, ź w obiekcie nie znajdują się strefy zagrożenia wybuchem;
12.

1.

Częśćrysunkou,a, o której mov)o w § 11 ust. I, sporzqdzona z uwzględnieniem § 7,
powinna przedslav,iać :
2) rzuĘ wszystkich charakterysĘcznych poziomów obiektu budowlanego, w Ęm ńdok
dachu lub przelłvcia oraz pruekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne
i podłużne (proJile). przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu
budowlanego, konieczne do przedstawienia :
a) ukladu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b) rozwiqzań budowlano-kanstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiqzania
z podłożem oraz przyległymi obiektąmi budowlanymi,
c) położeniasytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji
i urzqdzeń technologicznych, zwiqzanych lub majqcych wpĘw na konstrukcję
obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urzqdzeń oraz bezpieczeństwo
ich uĄtkowania,
d) budowli przemysłowych i innych tworzqcych samonośnq całośćtechnicznouĄtkawq, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem
niezbędnych wymiarów, y, tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym
- z nawiqzaniem do poziomu terenu, przeslrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego,
w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcj i, przekrojów jego elementów, a talźe
instalacji oraz gabarytów (obrysu) urzqdzeń technologicznych, o których mowa
w lit. c; brak rysunku architektonicznego komina;
5) zasadnicze elementy wllposażenia lechnicznego, ogólnobudowlanego,
umożliwiajqcego użytkowanie obielau budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,

wtW:

a)

b)
ą
-

§

instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, oqrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze,
aĘzacyj ne i gaz ow e,
instalacje i urzqdzenia budowlane: elekłryczne i telekomunikacyjne oraz

kl im

insta lacj

ę

pi orunochronnq,

instalacje
w

i

urzqdzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone

przepisach odrębnych

wraz ze sposobem powiqzania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio
z sieciami (urzqdzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrmymi
na zagospodarowywanym terenie oraz zwiqzanymi z nimi urzqdzeniami
technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowyeh obiektu
budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematóv)
lub przedstawione na odrębnych rysunkach, uzupelnić zgodnie z częściąopisową
projektu architektoniczno-budowlanego;

13a.

Informacja o obszarze oddziaływania obięktu zawiera:

l)

2)

wskazanie przęisów prawa,
oddziaĘwania obiektu;

w

oparciu

o

które dokonano określenia obszaru

zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieścisię w całościna działce
lub działkach, na których został zaprojektowany. w projekcie brak takiej informacji.''

WAB.ó740,1.211.2015
11.04.2019r,
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W wyźej powołanym postanowieniu wydanyłn na podstawie ań. 35 ust.3 ustawy

Prawo budowlane zawarto również informację, iZ dokonane korekty i uzupełnienia winny
uwzględniać treśćzawartą w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 30.10.ż018 r. znak: O0.4242.1.2.ż0I8.ASł, decyzji Nr l2l201 1 o środowiskowych
uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Oświęcimia z dnia 12.12.2011 r. znak:
GA.6220,14,2011.IV. raportu o oddział}.waniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w uwagi
zawarie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 08.08.20l7 r.
o sy8naturze: Il SA/KI 729l|7 (odpowiednie fragnenty orzeczęnia zacylowano w przypisie
do postanowienia oznaczonym symbolem 2)
Ww. postanowieniu zawafie zostało pouczenie o skutkach nie wykonania nałożonego
obowiązku, to jest nieprawidłowego, niepełnego lub teź nie dokonania usunięcia wskazanych
nieprawidłowościlub braków w dokumentacji projektowej we wskazan},m terminie to jest
o treściprzepisu art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. którego dyspozycja wskaĄe,
iż po bezskutecznym uplywie terminu na dokonanie wyżej opisanych czynności organ
administracji architektoniczno-budowlanej uydaj e decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W przedmiotowej sprawie termin ten
ustalono na datę 1 1 marca 2019 r.

W wyriku sprawdzenia przez tut. organ projektu budowlanego sporządzonego przez
wskazanych w niniejszej decyzji projektantów (strona 3 i 4 niniejszej decyzji) opracowanego
na datę 13.12.2017 r uzupełnionego na datę 08.03.2019r. oraz przedłoźonejw formie
tabelarycznej przez inwestora informacj i o dokonanych korektach i uzupełnieniach
dokumentów oraz ana|izię całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie,
stwierdza się, że obowiązek nałoźony na inwestora - Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1,32-600 Oświęcim, w ww. postanowieniu
Starosty Oświęcimskiego \vydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
- nie został zrealizowanv przez inwestora, a załaczona do wniosku dokumentacja nie spełnia
To jest w szczególności nie zostaĘ uzupełnione nieprawidłowościi braki w dokumentacji
projektowej pozwalające na stwierdzenie, iż dokumentacja projektowa spełnia wymogi
rozpotządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.46ż wraz zmianami wynikającymi z rozporządzeń opublikowanych
w Dz. U. 2013.762 i Dz. U. 2015.1544 i treściątekstu jednolitego rozporządzenia
opublikowanego w Dz. U. 20l8,1935).
Tut. organ dokonując oceny prawidłowości dokonanych przez inwestora uzupełnień
i korekt stwierdza, iż obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej nie został
wlpełniony odnośnie niżej wymienionych puŃtów z postanowienia:
Ad.

z

2

Zobowiązano inwestora do cyt.: ,.uzupełnienie decyzji Starosty oświęcimskiego

dnia 22.04.2015 r. znak: WOŚ.6541.5.20l5 orzekającej na rzecz inwestora o zatwierdzeniu

dokumentacji geo|ogiczno-inżynierskiej sporządzonej dla określeniawarunków geologiczno_
inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych - budowa Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów o zatwierdzony egzemplarz ww. dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej, która jest integralną częściąwyżej opisanej decyzji".

W tym zakresie inwestor przedłożyłjeden oryginalny egzemplarz dokumentacji geologicznoinzynierskiej datowany na kwiecień 2015 r. dla zadania pod nazwą: .,Budowa Zakładu
wAB.6?40.1.2l1,2015
l 1.04,2019r-
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Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie zakładów chemicznych Synthos Dwory 7
Sp. z o,o. Spółka Jawna w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1" (działki nr I'173l|01, I'l73l104
obręb Monowic e oruz działka w 26531258 obręb Dwory 1) sporządzonej przez autorów
opracowania: geologa mgr Sylwestera Surdel i geologa mgr BłażejaKamzelak, która stanowi
integralną częśćdecyzji Stalosty Oświęcimskiego z dnia 22.04.2015 r. anak:
WOŚ.6541,5.2015 i posiada na stronie tytułowej adnotację o treści,,Dokumentacja niniejsza
zosta:ła zatwierdzona decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia ż2.04.2015 r, znak:
WOS.6541.5,2015" opafizoną podpisem Geologa Powiatowego Małgorzaty Sikora
- nr upl geol,. MS.V-I546 i nr upr. geol. MS.MI-I377.
Przedłożenie 1 oryginalnego egzemplarza wyźej opisanej dokumentacji geologicznoinżynierskiej nie spełnia wymogu uzupełnienia projektu budowlanego wynikającego
z przęisu art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane zgodnie z którym, projekt budowlany
powinien zatuv.terać: w zależnościod potrzeb, wytiki badań geologiczno-inżynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Włączenie do opracowania
pĄektowego decyzji Starosty Oświęcimskiego z drria 22.04.2O75 r. znak: WOŚ.6541.5.2015
orM opracowania pn.: Dokumentacja geologiczno-inżynierska datowana na kwiecień 2015 r.
dla zadania pod nazwą: ,,Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie
zakładów chemicznych Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Spółka Jawna w Oświęcimiu
przy ul. Chemików 1" nieposiadającego klauzuli potwierdzającej jej integralnośćz decyzją
Starosty Oświęcimskiego z dnia 22.04.2015 r, znak: WOS.6541.5.2015 nie stanowi
prawidłowego uzupełnienia dokumentacji projektowej we wskazanym w pkt 2 zakresie
postanawiania o brakach,

Ad. 3 Zobowiązano inwestora do cy,: ,,brakuje opłaty skarbowej za budowę pylonu
informacyjnego w wysokości |55 zl oraz za obiekĘ i txządzenia, których realizacja zostanie
skonkretyzowana po uzupełnieńu zakresu inwestycji i rysunku zagospodarowania terenu
(dot. parkingu, sieci, ptzyłączy, pozabudynkowych, instalacji wewnętrznych, oświetlenia
terenu itp. zgodnie z uzasadnieniem zawartym poniżej)"

Na dzień ż1.05.2015 r. została dokonana opłata skarbowa w wysokości 2377zł. Na dzień
11.03,2019 r, uzupełniono opłatę poprzez przedłożenie dowodu opłaty w wysokości 155 zł,
za budowę pylonu informacyjnego - w ocenie tut. organu opłata dotyczy znaku
informacyjnego projektowanego na dziŃce 2653/258 i I773/1O4. Nie przedłoźono dowodu
uiszczenia opłaty skarbowej za budowę: parkingu, rozbiórkę dwóch fundamentóq
pozabudynkowych (obliczenia wysokościnależnej opłaty skarbowej należńo dokonaó
po wyrźnym rozróżnieniu pĄektowanych pozabudynkowych odciŃów uzbrojenia
technicznego terenu, objętych wnioskiem instalacji branĄ elektroenergetycznej i branży
sanitamej), opłata jest należna za każdy pozabudyŃowy odcinek instalacji zgodnie
z deftnicją wządzeń budowlanych w ustawie Prawo budowlane ań. 3 pkt 9 - stawki określone
są w ustawie z dnia lilistopada 2006 r. o opłacie skarbowej - częśćIII kol.2 i 3 pkt,9 ust. 1
lit. ,,a", ,,h", ,,i" oruz pkt. 71 zńącznika pod nazwą ,,Wykaz przedmiotów opłaty skfibov/ej.
stawki tej opłaĘ oruz zwolnienia" do wyżej cytowanej ustawy. W tym zakresie inwestor nie
przedłożyłrównież dodatkowych ul,jaśnień mogących mieó wpłyrv na dokonaną przez t!t.
organ ocenę spełnienia ww obowiązku.

Ad.4

Zobowiaąano inwestora do clt.: ,,uzupełnienie w odpowiednich częściachprojektu
budowlanego zgodności tozńązń projektowych z ptzedłożonymi niżej wymienionymi
waruŃami (w częścirysuŃowej Fojektu zagospodmowania terenu - w legendzie należy
precyzyjnie oznaczyć, kóte z istniejących i projektowanych elementów uzbrojenia
technicznego terenu są sieciami, które instalacjami poza budynkowymi, a któle vządzeniami
WAB.6740.1.211.2015
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budowlanymi: przyłączarni - należy również w częściopisowej projektu i na rysunku
zagospodarowania terenu uzupełnić opis, które z nich są istniejące, które będą realizowane
w ramach przedmiotowej inwestycji, a które będą realizowane według odrębnych postępowań
np. w ramach art, 29a ustawy prawo budowlane) w tym zakresię należy wykazać również
spójnośćz rozwiązaniami przyję§mi w projekcie architektoniczno-budowlan}łn w zakresie
powiazania wewnętrznych instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz
z ich punktami pomiarowymi:
- warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 191E12017IEDE rłydanymi
przez Slłrthos Dwory 7 Sp. z o.o. s. j. Dział Realizacji lnwestycji w dniu 20.11.2017r.
znak: L.dz. 206I lDE/ 20 1 1 ;
- warunkami przylączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 20lE/2017lEDE wydanymi
przez Synthos Dwory 7 Sp. zo.o. s. j. Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20,11.2017r.
znak: L. dz. 20 62 lDE / 20 |'7 ;
- warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 21/E/20151EDE wydanymi
przez Synthos Dwory 7 Sp. zo.o. s.j. Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20.11.2017r.
znak: L.dz. ż0 63 / DE / 20 1 7 ;
- warunkami technicznymi wykonania przylącza do sieci teleinformatycznej wydanymi
przez Synthos S.A. Dział Teleinformacyjny FI znak: L.dz.l0/Fl/20I7;
- warunkami technicznyrri wykonania przyłącza wod-karr. wydanymi przez Synthos
Dwory 7 Sp. z o.o. s. j. w dniu 24.11 -20|'7 t. znak:90lw282/PM/2017;
W zakresie uzupełnienia tego punktu dokonano analizy, której wyniki zawarto w niniejszych

tabelach:

WaruŃi przyłączeńa do sieci elektroenergetycznej Nr 19lEl20l7lEDE wydale przez
Synthos Dwory 7 Sp. z o,o, s. j. Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20,11.2oI'1 r. znak:
L.dz. 2061 /DE/2OI'7

(

orzyłacze nr

w zakresie przyłączenia do sieci Na planie zagospodarowania terenu
elektroenergetycznej c}t.: ,, LMiejsce w legendzie jest wskazana: projektowana

przlłqczenia urzqdzeń Odbiorcy. Pole instalacja ptzyłącza 6kV, która na części
rezeruowe sekcji I w istniejqcej rozdzielnicy
elehrycznej 6kV D200 zlokalizowanej
w terenie Dostgwcy w rejonie projektowanej
instalacji technologicznej termicznego

rysuŃowej do granicy terenu A,B,C,D jest
pĄektowana a poza terenem opisana, jako:
,,przyłącza elelctryczne poza zalrresem
A,B,C.D nie sq przedmiotem niniejszego
projektu", oraz: ,,planowana trasa przebiegu
przyłqczeniowa - 3, LMW Napięcie sieci kabli e.e.". W opisie pkt ó,1 Tom 3 str. 9
zasilajqcej - 6kY. 2. Miejsce połqczenia zawarto następującą informację cyt.:
instalacji Odbiorcy z sieciq dyslrybucyjnq ,,Projeklowany zakład będzie połqczony
OSD Dostawcy. Zaciski prądowe na końcach z systemem energetycznym zakładu Synthos
projehowanego kabla(i) w wlu, polu 3 liniami kablowymi średniego rulpięcia 6kV:
rezerwowym sekcji I rozdzielnicy 6kV - Linia zasilajqca 1 rozdzielnicę głównq
w stacji dedykowanej nowej instalacji
średniego napięcia MDBL sekcję 1
tetmicznego przekształcania odpadów, - Linia zasilająca 2 rozdzielnicę głównq
u, kierunku instalacji Odbiorcy",
średniego napięcia MDB2 sekcję 2
- Linią dedykowana dla rozdzielnicy
średniegonapięcia MDB2 obsługującej
generator. "

W opisie do zagospodarowania terenu
(Tom pn.: ,,Faza projektu Projekt
str, 289) iest również

w AB.6740.1.21I.20l5
l1.04.20l9r.
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że linie cyt.:
- Linia dedykowana dla generatora energii
elektrycznej - zgodnie z warunkami
przyłqczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 21/E/2017/EDE
- Linia zasilajqca l rozdzielnicę glóu,nq

średniego napięcia

MDB - sekcję l

zgodnie z warunkami

sieci

do
nr 19/E/2017/EDE

przylqczenia
elektroenergeĘcznej

- Linia

zasilajqca 2 rozdzielnicę glównq
średniegonapięcia MDB sekcję 2 zgodnie
z warunkami przylqczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 20/E/20 l 7/EDE
zgodnie z warunkami mają stanowić
przyłącza do projektowanego obiektu i będą
przedstawione w odrębnym postępowaniu.
Brak wskazania na
,,planie
zagospodarowania terenu" miejsc połączenia
odbiorcy opisanego w przedmiotowych
warunkach.
Warunki przyłączeńa do sieci elektroenergetycznej Nr 20/El20l7lEDF. wydane ptzez
Synthos Dwory 7 Sp. zo.o. s. j. Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20.11,2017 r. zlak:
L.dz. ż062/DE/2017

w zakresie ptzyłączenia do sieci Na planie zagospodarowania t€renu
elektroenergetycznej cyt.:,,1. Miejsce w legendzie jest wskazana: projektowana

przyłqczenia urzqdzeń Odbiorcy, Pole instalacja przyłącza 6kV, która na części

rysunkowej do granicy terenu A,B,C,D jest
projektowana a poza teręnęm opisana, jako:
,,prĄqcza eleldryczne poza zakresem
A,B,C,D nie sq przedmiotem niniejszego
projehu", oraz: ,,planowana trasa przebiegu
prz7łqczeniowa - 3,1 MW. Napięcie sieci kabli e,e.". W opisie pkt 6.1 Tom 3 str, 9
zasilającej - 6kV. 2. Miejsce połqczenia zawarto następującą informację cyt,:
instalacji Odbiorcy z sieciq dystrybucyjnq ,,Projektowany zakład będzie połqczony
OSD Dostawcy, Zaciski prqdowe na końcach z sy emem energetycznym zaHadu Synthos
projektowanego kabla(ł w |1)w. polu 3 liniami kablowymi średniego napięcia 6kV:
rezerwowym sekcji II rozdzielnicy 6kY - Linia zasilajqca l rozdzielnicę głównq
w stacji dedykowanej nowej instalacji
średniego napięcia MDBl - sekcję 1
termicznego przelaztałcania odpadów, - Linia zasilajqca 2 rozdzielnicę głównq
w kierunku instalacji Odbiorcy",
średniego napięcia MDB2 sekcję 2
- Linia dedykowana dla rozdzielnicy
średniego napięcia MDB2 obsługujqcej
generator. "
W opisie do zagospodarowania terenu
(Tom pn.: ,,Faza projekfu Projekt
Budowlany" str. 289) jest ponadto zapis,
że linie cyt.:
- Linia dedykowana dlą
rezerwowe sekcji II w istniejqcej rozdzielnicy
elektrycznej 6kY D200 zlokalizowanej
w terenie Dostawq, w rejonie projektowanej
instalacji technologicznej termicznego

WAB.6740.1.2l l,20l5
l1.04,20l9r.

2l136

elektrycznej

-

-

zgodnie

z

l)arunkami
przyłqczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 21/E/2017/EDE
Linia zasilajqca l rozdzielnicę glównq

średniego napięcia

zgodnie z

do

varunkanli

sieci

nr 19/E/2017/EDE

- Linia

MDB - sekcję l

zasilajqca

2

przyłqczenirl
elektroenergetycznej

rozdzielnicę glównq

średniegonopięcia MDB sekcję 2 zgodnie
warunkąmi przylqczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 20/E/20 l 7/EDE
zgodnie z warunkami mają stanowić
przyłącza do projektowanego obiektu
i będą przedstawione w odrębnym
postępowaniu. Brak wskazania na ..planie
Zagospodarowania terenu" miejsc połączenia
odbiorcy opisanego w przedmiotowych
warunkach.

z

Warunki ptzyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 2| E/2015 /EDE wydane przez
Synthos Dwory 7 Sp. zo,o. s. j. Dział Realizacji Inwestycji w dniu 20.11.2017 r. znak:
L,dz.2063lDE/2011,
w zakresie przyłączenia do sieci Na planie zagospodarowania terenu
elektroenergetycznej cyt.: ,,l,{iejsce w legendzie jest wskazana: projektowana
przyłqczenia urzqdzeń wytwórczych instalacja plzyłącza 6kV, która na części
Wnioskodawcy, Pole rezerwowe sekcji II rysunkowej do granicy terenu A,B,C,D jest
y, istniejącej rozdzielnicy elektrycznej 6kV projektowana a poza terenem jest napisane:
D200 zlokalizowanej w terenie OSD ,,przyłqcza elektryczne poza zakresem
w rejonie projektowanej instalacji A. B,C, D nie sq przedmiotem niniejszego
projektu", oraz: ,,planowana tmsa przebiegu
technologicznej. Moc przylqczeniowa
7,1MW, Napięcie sieci zasilajqcej - 6kll. 2. kabli e.e.". W opisie pkt 6.1 Tom 3 str. 9
Miejsce połqczenia instalacji ||'nioskodawcy zawafto następującą informację cyt.:
z sieciq dystrybucyjnq OSD. Zaciski prqdowe ,,Projektowany zaklad będzie połqczony
na końcach projehowanego kabla(i) 6kV z systemem enerqelycznym zaHadu Synthos
za odłqcznikiem liniowym u, celce ww. pola 3 liniami kablowymi średniego napięcia 6kV:
w kierunku projektowanej instalacji - Linia zasilajqca 1 rozdzielnicę głównq
średniego napięcia MDB1 - sekcję 1
W'nioskodawcy "
- Linia zasilajqca 2 rozdzielnicę głównq
średniego napięcia MDB2 sekcję 2
- Linia dedykowana dlą rozdzielnicy
średniego napięcia MDB2 obslugujqcej
,

8enerator. "

W opisie do zagospodarowania tęrenu
(Tom pn,: ,,F aza projektu Projekt
Budowlany" str, 289) jest ponadto zapis,
źe linie cyt.:

wAB.6740.1.211.2oI5
|

1

.04

.20l9r
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Linia dedykowana dla generatora energii
- zzodnie z warunkami
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-

-

przrłqczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 21/E/2017/EDE
Linia zasilajqca 1 rozdzielnicę głównq
średniego napięcia MDB - sekcję l
zgodnie z wąrunkami przyłqczenia
elehroenergetycznej
do
sieci
nr 19/E/2017/EDE
Linia zasilająca 2 rozdzielnicę główną
średniegonąpięcia MDB sekcję 2 zgodnie
z warunkami przyłqczenia do sieci
elektroenergeĘcznej nr 2 0/E/2 0 1 7/EDE

zgodnie z warunkami mają stanowić
płzyłączado projektowanego obiektu

i będą przedstawione w

odrębnym

postępowaniu. Brak wskazania na ,,planie

zagospodarowania terenu" miejsc połączenia
wni oskodawcy opisanego w przedmiotowych
warunkach.

W związku z powższym stwierdza się, iż wyżej cytowana częśćopisowa, nie znajduje
odnvierciedlenia na częścirysunkowej ,,plan zagospodarowania terenu". W legendzie

rysunku linią przerywaną, fioletową oznaczono: ,,proj. instalacja przyłącza 6kV", która poza
obszarem określonym symbolem: A,B,C,D nazwana jest już ptzyłączem ,,elektrycznym"
i jednocześnie ,,planowaną trasą przebiegu kabli E.E," (na rysunku oznaczona szal1rni
przerywanymi liniami), Wskazać równieź na|eży, iż na rysunku wkreślonychzostało pięć
odciŃów oznaczonych jako ,,proj. instalacj a ptzyłącza 6kV" - fioletowa, przerywana linia,
co nie pozwala na jednoznaczną ocenę zgodności,co do elementów objętych niniejszym
wnioskiem i elementami poza zakresem opracowania, jak również dokonania weryfrkacji
projektowanych odcinków z ptzedłożonymi przez inwestora wyżej opisarrymi warunkami
przyłączeńa. Projektowane na rysunku linie oznaczone, jako ,,proj. zewn. instalacja kablowa
6kV" nie znajdują również potwiefdzenia w częściopisowej zaulartej w Tomie 3 str. 9
pkt, 6.1, to jest cyt.: ,,Projektowany zakład będzie połączony z systemem energetycznym
zakładu Synthos 3 liniami kablowymi średniego napięcia 6kV", brak w opisie brłrżowym
ptzyłączy. Rysunek na str, 57 Tom 3 obrazuje ,,linie kablowe ptzyłącza 6kV" kończące się
na terenie wznaczonym symbolem ,,A,B,C,D" bez nawiązania do istniejących sieci,

Warunki Syntos, S.A Dział Teleinformatyczny FI z dnia 31,10.2017 r. L.dz. l0/FV201''7
dot. warunków technicznych wykonania przyłączenia do sieci teleinformatycznej
dla: ,,Budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów na działkach: 1773l|0l
i 17731104 obręb Monowice oraz 26531258 obręb Dwory I, zlokalizowaną na terenie Synthos
iawna ul. Chemików 1 w
w zakresie prĄącza kanalizacji technicznej Na planie zagospodarowania terenu jest

w częścirysunkowej c},t.:
,planowana trosa ogólnozakładowej
kanalizacji teletechnicznej " natomiast

c}Ą.:,,wyknnanie przyłqcza kanalizctcji dopisek
teletechnicznej od studni kablowej 215 obok
budynku D-200 do nowobudowąnej instalacji
WEP, PrĄqcz nowej kanalizacji powinien
być wyknany, jako dwutorowy w celu

zapewnienia torów
w p.B.6740.1.211.2015
11.04.2019r.

dla

kabli

w opisie pkt. 10.5 Tom 3 str, 22 zautarto
następującą informację cyt.:,,Zgodnie

z

warunkami technicznymi L,dz, I 0/FI/201

7
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systemu Przeciyjpożarov,ego. Zastosowane teleiĄformaĘ)cznej dla obiektu WES
ruty powinny nlieć minimunl ] ]0 mm projekluje się kanalizację d)łuol]łorowq

średnicyi

1mm grubościścianek, z rur SRS l l() od nolłego budynku

Do budotły należy uĄć studnie SK-2 i SKR-

t...]

1

".

do granic1, dzialki. P14, granicy działki

będzie zlokalizoy,ana studnia SKR-] celenl
dołqczenia do zevnętrznej kanalizacji
światłolłodolłej
będqcej poza zah,esent

"W

warunkach wskazanych
powl.żej jest mowa o użyciu studni SK2
i SKR-1 zaśw opisie pkt. 10.5 jes1 mowa
tylko jednej studni - SKR-I. W Tomie 3 str. 57 odcinek tęn nosi nazwę ..linia
światłowoduteletechnicznego'', na ..planie
zagospodarowania terenu" odcinek ten nosi
nazwę,proj, przyłącze światłowodu
teletechnicznego według oddzielnego
opl,acou,ania.

W

opracowania".

z

dnia 37.10.2017 r. L.dz. Plan zagospodarowania terenu nie obrazuje
jest
l0lFll2017
również następujący zapis trasy tego kabla.
cyt.: ., Dla obiehów |IITEP musi zostać
warunkach

doprou,adzony

o

kabel

śu,iatłowodowy

pojemności nlinimum ]2
włókien [...]. Kabel naleĄ poprowadzić
z budynku E-l19 gdzie należy zakończyć
je na przełqcznicy kablowej, w szafie RACK
na porterze budvnku [...l ".
jednomodou,1,

Warunki techniczne Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
jawna z dnia 24.|1.2017 r. znak:90lw282/PMl20I'7 dot, warunków technicznych wykonania
przyłączy wod-kan. dla zakładu termicznego przekształcania odpadów (działki nr 1773/101,
1,773l1o4,2653/258)

w zakresie wody pitnej w pkt. Na planie zagospodarowania terenu
Iit. ,,a" clt.: ,, Woda pitna - ul. D/10- , w legendzie branża sanitama brak przyłącza
Przyłqcze wody pitnej należy wykonać wody pitnej, w tabelce cyt-: ,-ptzyłącza poza
na kolektorze polietylenowym DNI10 granicami terenu opracowania będą objęte
poprzez zabudowę nawiertki odcinajqcej odrębnym opracowaniem" jest tylko
1

1

kołnierzou,ej wraz z zasm,q".

1

wskazany: odcinek wyłączony z PB, 9-10
przyłącze wody bytowej. Ponadto miejsce
włączenia projektowanego przyłącza wody
pitnej to wodociąg oznaczony
wD100 niecz.
W
opisie pkt

14 Zatytułowanego: ZEWNĘTRZNE
INSTALACJE SANITARNE w ppkt 14.3
w Tomie 4 str. 14 napisano c}Ą.:
,Po

projektowanego budynku woda pitna
z projektowanego
wodociqRu wI00 w ulicy D".

będzie doprowadzona

w zakresie wody plzemysłowej cyt.: ,,||'celu Na planie zagospodarowania terenu
zapewnienia dostaw medium należy wykonać zaprojektowano dwa przyłącza wody
podłqczenia: z ulicy C/l0-1l l szt. z ulicy technologicznej/pożarowej (odcinki
WAB.6740.1,2l 1.20l5
11,04.2019r,
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11/C-D - ] szt.. Nowe przyłqcza należy
wykonać poprzez zabudowę na kolehorze
polierylenowm DN450 [ ...l " .
w zakresie podłączenia do hydrantów cl,t.:
,,w ul, C/10-11 i 11/C-D , nowe przyłqcza

hydrantowe

naleĄ wykonać poprzez

zabudowę na kolektorze polietylenowym
DN450 [.-.]",

wyłączone z PB) odcinek 13-14 z wpięciem
do wodociągu oznaczonego woB400 olaz
odcinek 11-12 wpięty do woB400 niecz.

Na planie

zagospodarowania

terenu

zapĄektowano dwa hydranty HPl
zlokalizowany w ul. C/l0-1l na wodociągu
oznaczonp woB400 oraz hydrarrt HP2
z instalacją zewnętrzną hydrantową

do ul. 1l/C-D i wpięciem do woB400 ńecz.
(otzy czym odcinek częściowo
zlokalizowany poza terenem inwestycji
oznalzolly jako: 15-16 - przyłącze wody
pożarowei jest wyłączony zPB).
w zaloesie kanalizacji chernicznej/sanitarnej Na planie zagospodarowania terenu
c)t.: ,,Ścieki chemiczne/sanitarne zapĄektowano zewnętrzną instalację
skolelctorować i odprowadzić do studni kanalizacji sanitarnej z rłpięciem w ul. 10/Cna kolelłorze kanalizacji przemysłowej D do Ę8500 (ptzy czym odcinek częściowo
zlokalizowany poza terenem inwestycji
w ul, l0/C-D oraz w ul. C/L0-11".
oznaczony jako: 5-6 - ptzyłącze kanalizacji
sanitamej jest wyłączony z PB) oraz
instalację kanalizacji sanitamej - awaryjną
z wpięciem w ul. C/l0-11 do kpBl000.1250
(przy czym odcinek częściowo
zlokalizowany poza terenem inwestycji
oznaczony jako: 7-8 - ptzyłącze kanalizacji
awaryinei jest wył}czony zPB).
w zakresie kanalizacji deszczowej cyt.: Na planie zagospodmowania teręnu
,,Wody opadowe i roztopowe skoleHorować zaprojektowano zewnętrzną instalację
i odprowadzić do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej z dachu, z wpięciem
kanalizacji deszczowej w uI. ]O/C-D orąz w ul. 1l/C-D do kdB700 (przy czym odcinek
częściowozlokalizowany poza telenem
wul. ll/C-D".
inwestycji oznaczony jako: l-ż - ptzyłącze

kanalizacji deszczowej kd ,,czystej" jest
wyłączony z PB) onz instalację kanalizacji
sanitamej - avłaryjną z wpięciem wul. 10/CD do kdB800 (przy czym odcinek częściowo
zlokalizou,atry poza telenem inwestycji
oznaczony jako: 3-4 - płzyłączekanalizacji
deszczowej kd ,,brudnej" jest wyłączony
z PB).

Na planszy pn,: plan zagospodarowania terenu znajduje się również zapis o następującej treści
cyt.:

,,(WAGA:

Ze względu na uczytelnienie rysunku, szczegóĘ sieci uzbrojenia terenu w zak:resie

wwiarów, spadków, profili podłużnych i nanł zostały przedstawione na poszczególnych
rysunlcach branżowych tj. :
plansza zbiorcza uzbrojenia terenu rys. nr WESD7-06-LA020-UCC0O-A02
bran:ża elektryczna i teletechniczna rys. nr WTESD7-06-LD030-BGB0O-E25
branża sanitarna rył, nr WESD7-06-LD020-GUA0O-Wr01".

-

WAB,6740.1,2l 1.2015
l l .04 .2Ol9r

.

25/36

Po analizie rysuŃów ,,Plan

zagospodarowania terenu" oraz rysuŃów branżowych
znajdujących się na rysunkach oznaczonych numerami: WTESD7-06-LA020-UCC0O-A02,
WTESD7-06-LD030-BGB0O-E25, WTESD7-06-LD020-GUA0O-W01, stwierdza się brak
spójności pomiędzy nazwami tożsamych odcinków uzbrojenia terenu co plzedstawiono
szczegółowo w poniższej tabeli:

Plan zagospodarowania terenu Plansza zbiotcza uzbĄenia Plan sięci elektrycznych
Tom pn.: ,,Faza projektu terenu Tom pn.: ,,Faza .- lom J Str. 5l
Projekt Budowlany" str. 316 pĄektu
PĄekt (rys. nr WTESD7-06(rys, nr WTESD7-06-LA020- Budowlany" str,317 (rys. nr LD030-BGB0O-E25),
UCCOO-A01), w legendzie:

Branża e lektroen et Eęty czna:
- proj. ptzyłącze światłowodu
teletechnicznego według
oddzielnego opracowania
(oznaczone
linią
przerywarrą w kolorze
czerwonyn)

-

-

-

WTESD7-06_LA020UCC0O-A02), w legendzie:
Branża elektroenęrgetyczna:

- proj. zewn.

przylącz -

światlowodu
teletechnicznego wedlug
oddzielnego
opracowania (oznaczone
linią
przerywaną
w kolorze czerwonyrn)
proj. zown. instalacja proj, zewr'. instalacja
kablowa 6kV (oznaczona
kablowa 6kY (oznaczona
przerywaną
linią
w kolorze
linią
przerywaną
granatowym)
w kolorze granatowłm)
proj. instalacja pruyłącża - proj. instalacj a ptzyłącza
6kV (oznaczona linią 6kV (oznaczona linią
pTzerywaną w kolorze
przerywaną w kolorze
fioletowyn)
fioletowlłn)
proj. zewn. instalacja - proJ. zewn. instalacja
kablowa oświetleniaterenu
kablowa oświetlenia
(oznaczona linią ciągłą terenu (oznaczona linią
w kolorze czerwonyn)
ciącłą w kolorze
czerwonym)
proj. zewn. instalacja - proJ. zewn. instalacja
kablowa (niskie napięcie +
kablowa (niskie napięcie
+ teletechnika) dla
teletechnika) dla budyrku
magźź)mowegoi wagi
budynku magaz}mowego
pomostowej (oznaczona
i wagr pomostowej
linią ciągłą, cienką (oznaczona linią ciągłą,
w kolorze czerwonyrn)
cienką w kolorze
czerwonym)
brak w legendzie
- brak w legendzie

- optawa

wAB.6740.1.211.20l5
.2019r .

Linia

światłowodu
teletechnicznego

(oznaczona
przer}nvaną w

jasnozielonym)
-

linią
kolorze

Linia kablowa 6kV
(oznaczona
linią
przeĘ/wana w kolorze
granatowvm)

- Linia kablow a przylącza
6kV (oznaczona linią
przerywaną w kolorze
fioletowym)
- Linia
kablowa
oświetlenia terenu
(oznaczona linią ciągłą
w kolorze czarnym)
-

Linie kablowe

(ńskie
napięcie + teletechnika)
(oznaczone linią ciąglą

w kolorze czerwonym)

- Studnia kablowa (niskie
napięcie + teletechnika
(oznaczona kwadratenr
w kolorze qranatowYm)

oś,,vietleniowa

na słupach h:llm (slłnbol
oznaczony kolorem
czerwonym)

11 .04

w,,legendzie":

- proj.
oprawa -Oprawa ośłvietleniowa
oświetleniowa na na slupacb h=llm
(symbol oznaczolny
slupach h=l2m (symbol
ozlnaczouy kolorem kolorem czarnym)
26l36

czerwonym)

oprawa
- oprawa oświetleniowa - proj.
na elewacji budynku
oświetleniowa na

elewacji
(symbol

(symbol oznaczony kolorern
czerwonym)

Na

rysunku znajduje

się

dopisek:

-

budynku

oznaczony
kolorem czerwonym)

Na

_

rysrrnku znajduje się

dopisek:
poza
elektryczne
-,,przyłącza elekĘczne
,,przyłącza
zakresem A, B, C, D nie są
poza zakresem A, B, C,
przedmiotem niniejszego
D nie są przedmiotem
proj ektu"
niniejszego projektu"
trasa - planowana
trasa
ogólnozakładowej
ogólnozakładowej
kanalizacji technicznej
kanalizacji technicznej
planowana trasa przebiegu planowana trasa przebiegu
kabli e.e.
kabli ę.e.

Plan zagospodarowania

Tom pn.: ,,Faza

terenu

projektu
Projekt Budowlany" str. 316
(rys. nr WTESD7-06-LA020_
UCC0O-A02), w legen&ie,

Plalsza zbiorcza uzbrojerria
terenu Tom pn.: ,,F aza

projektu

Budowlany"

Projekt
317

str.

(WTESD7-06-LA020UCC0O-A02), w legendzie:

oświetleniowa

na elewacji budynku
(symbol oznaczony
kolorem czarnym)

Na rysunku znajduje

się

dopisek:

-,,plzyłącz^ elektryczne
poza zakresem A, B, C,
D nie są przedmiotem
niniejszego projektu"

- planowana
-

Oprawa

Plan sytuacfny
zewnętrzna instalacja

kanalizacji deszczowej Tom
4 str. I20 (rys. nr WTESD706-LD020-GUAoO-Wo1),
Plan sl.tuacyjny zewnętrzna
instalacja kanalizacji
sanitamej, awaryjnej, wody
blowej i technologicznej

Tom 4
(rys, ff

str,

l27

WTESD7-06LD020-GUA0O_W02)

Branża sanitama:

Bran:ża sanitama:

- proj. zewn. instal. - proj. zewn. instal. -kanalizacja deszczowa
kanalizacji deszczowej
kanalizacji deszczowej ,,crysta' (oznaczona linią
z dachu 1oznaczona linią z dachu (oznaczona linią przeĘ.waną w kolorze
pruery\laną w kolorze
prz erywaną w
kolorze
seledynowym)
seledynowym)

- proj.

zewn. instal. kanal.

deszcz. z dróg

i

parkingów

-

linią cią$ą
cienką w
kolorze
(oznaczona

seledłnowym)

- pfoj, zewn.

instalacja

-

ciemnofiloletowym)
proj. zewn. instalacja

-

hydrantowa (oznaczona
linią ciągłą w kolorze

-

kanalizacji sarritarnej
(oznaczona linią ciągłą
w kolorze czetwonym)
instalacia

- proi. zwn.
wAB.6,140.1.2l1.2015
I l .O4

.2O19r.

seledynowym)
proj. zewn. instal. kanal.

-kanalizacja

kolorze seledynowym)
proj, zewn. instalacja
hydrantowa (oznaczona
linią ciągłąw kolorze
cisrnnofiloletow}.rn)
proj. zewn. instalacja

- woda na potrzeby p.poż.
(oznaczona linią ciągłą
w
ko|orze
ciemnofiloletowym)
sanitarne
- ścieki

deszcz. z dróg i
parkingów (oznaczona
linią ciągłącienką w

kanalizacji sańtarnej
(oznaczona linią ciąglą

w kolorze brązowym)
zwn. instalacia

- proi.

deszczowa
(oznaczona
,,brudna'
linią ciąglą grubą
w kolorze seledynowym)

(oznaczone

linią

w kolorze czerwonym)

-

kanalizacia

awaryina
27136

kanalizacji

kanalizacji sanitarnej

sanitarnej

ciągłą w

kolorze

oliwkowym)
brak w legendzie

-

-

- proJ.

hydrant
nadziemny/podziemny
(oznaczony symbolem HP l,
w
HP2
kolorze

oliwkowym)
brak w legendzie

hydrant
nadziemny/podziemny
(oznaczony symbolem
HP|, HP2 w kolorze
ciemnofioletow}łn)
istn.
hydrant
nadziernny/podziemny
(oznaczony symbolem
HP 1, HP2 w kolorze
czerwonym)

- istn.

hydrant
nadziemny/podziemny
(oznaczony symbolem HP l,
HP2 w kolorze czerwon}.rn)

- proj.

brak w legendzie

technologiczna

(oznaczona

kanalizacji

linią

ciąglą
w kolorze oliwkowym)

- projektowana

woda

pitna (oznaczona linią

ciąglą w

kolorze

- projektowany

hydrant

qranatowvm)

- plq

ciemnofioletowlłn)

-

-

awaryjna (oznaczona linią
ciągłą w kolorze

awaryjna (oznaczona linią

-

studzienki

nadzienrnly'podziemny
(oznaczony symbolem
w
kolorze
ciemnofioletowvm)
brak w legendzie

brak w legendzie

technologicznej

(oznaczone symbolem
Stl-St8 i okręgiem w

_ pĄ. osadniki

-

-

(oznaczone
symbolem OS 1-0S4 oraz
okręgiem w kolorze
seledynowym)
prq.
studzienki
kanalizacfine (oznaczone
symbolem dwóch okręgów
w kolorze seledynowym
i czerwonym)

kolorze żóltym)
brak w legendzie

-

brak w legendzie

- projektowane studzienki
kanalżacyj ne (ozna czone

-

seledynowym)
- projektowane studzienki
kanalizacyj ne (ozna czone

-

projektowane studzienki
kanalŁacyjne
(oznaczone okręgiem
w kolorze seledynowym)
projektowane studzienki
kanalizacyjne
(oznaczone okręgiem
w kolorze czerwonym)

symbolem Dl-D49 i
okręgiem w kolorze

symbolem sr-s i
okręgiem w kolorze

-

-

brazowvm)

ykomorowy osadnik
(oznaczony
gnilny
symbolem OSG i trzerna
okręgami w kolorze
czerwonym)
proj. studzienka wpustowa
(oznaczona symbolem
Wp15 oraz prostokątem
w kolorze granatowym)
proj.

tru

- projektowane
kanalizacyine

wAB.ó740.1.211.2015
1

1,04,20l9r

przyłącza

-

proj. trrykomorowy gnilny
osadnik
(oznaczony

brak w legendzie

symbolem

OSG i trzema okręgami

w kolorze brązowym)
- proj. studzienka wpustowa

(oznaczona
Wp15 oraz

synbolem

prostokątem
w kolorze granatowym)

-

projektowana

studzienka

wpustowa

(oznaczona symbolem

Wp15 oraz prostokątem
w kolorze szarym)
projektowane przyłącza Prrylącza i przykanaliki
kanalizacyine i według odrębnego
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i

wodociągowe według opracowania (oznaczone

wodociągowe według

odrębnego

odlębnego opracowania linią ciąglą
(ozlaczone linią ciągłą, czerwonym)

opracowania

linią ciągłą,
kolorze
cienką W
(oznaczone
czerwonym)

A.B,C,D,E.F.G.H,l.X sfudnie

cienką w

A,B,c,D,E,F,G,H,I,x
sfu

objęte

objęte

odrębnym
postępowaniem (w tabe|ce)
odcinek wyłączony z PB:
- |-2 ptzyłącze kanal.
deszczowej kd,,czystej"
- 3-4 przyłącze kanal.
deszczowej kd,,brudnej"
- 5-6 przyłącze kanalizacji
sanitamej
- 7-8 przyłącze kanalizacji
awaryjnej
- 9-10 przyłącze wody
bytowej
- 11-1ż ptzyłącze wody
tec hnologicznejipożarowej
- 13-14 przyłącze wody
technologicznej /pozarowej
- 15- 1ó ptzyłącze wody
pożarowej

dnie zinwentaryzowane
Przyłącza poza granicami
terenu opracowania będą
odrębnym
postępowaniem (w tabelce)
odcinek wyłączony z PB:
1-2 przyłącze kanal.
deszczowej kd,.czystej"
3-4 ptzyłącze kanal.

-

-

(rys.

-

deszczowej kd .,czystej"
3-4 ptzylącze kanal.
deszczowej kd,,brudnej"

5-6 przyłącze kanalizacji

sanitarnej

7-8 przyłącze kanalizacji

awaryjnej
9-

10 przyłącze wody

blowej

- 11-12

ptzyłącze
kanalizacji sanitamej

- 13-14

,,brudnej"

przyłącze wody
technologicznej/pożarowe

j

technologicznej

-

technologicznej/pożaro
Wej

granicami

13-14 przyłącze wody odrębnym postępowaniem

technologicznej
/pożarowej

16 przyłącze wody

i sprawdzającego w zakresie branźy teletechnicznej.

Ad.1 Zobowiązano inwestora

terenu

opracowania będą objęte

na|eży, iż plan sieci elektrycznych
WTESD7-06-LD030-BGB0O-E25), nie jest podpisany

i

przyłącze wody

kalalizacji awaryjnej
/pożarowej
przyłącze
wody
15- 16 przyłącze wody
9-10
pożarowej
byowej
11-12 przyłącze wody UWAGA - Ptzyłącza poza

to stwierdzić również

nr

(odcinek

- 1-2 ptzyłącze kanal.

kd

- 5-6

15-

Ponadto

deszczowej

Tabelka

kolorze

wyłączony z PB):

czerwonym)

zinwentaryzowane

Przyłącza poza granicami
terenu opracowania będą

kolorze

w

do cyt.:

-

Tom 3 str.

przez

57

projektanta

,,załączenie oświadczenia projektantów

sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o których mowa w ań. 20 ust 4 ustawy Prawo
budowlane oraz z powołaniem podstawy prawnej; projektanci dokonujący poprawek winni
również przedłożyćwpisy do izby aktualne na dzień dokonyrłania poprawek".
Brak zaświadczenia o wpisie do izby samorządu budowlanego Pani WioleĘ Rusek i Pana
Krzysztofa Krawczyk na dzień dokonania poprawek, tj. 08.03.20l9r, Oświadczenia
pĄektantów i sprawdzających są datowane na grudzień 2017 r. bez uwzględnienia poprawek
np. na planie zagospodarowania terenu (opracowanego na dzień 08.03.2019r.), gdzie
widnieją ich podpisy.

Ad.9

Zobowiązano inwestota do clt.: ,,przedłożenie projektu budowlanego do przepisów
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
wAB.6740.1.21l,2015
|1.04.20l9t.

pĄektu budowlanego" W postanowieniu
o brakach zac}towano rozporządzenie w pełnym jego brzemieniu - z zaznaczeniem
(pogrubioną czcionką) zakresu i braków wymagających korekty lub uzupełnień, w tlłn
2012 r. w sprau,ie szczegółowego zakresu i formy

zakresie dokonana analiza sprowadza się do następujących wniosków:

-

w zakresie wymogu przepisu § 3 ust. l pkt 1:
Strona tytułowa w Tomie pn.: ,.Faza projektu Projekt Budowlany" nie została uzupełniona
prawidłowo w zakresie: numeru obrębu ewidencyjnego (wskazane numery obrębów nie
zawierają jednej cyfry) Strony tytułowe pozostaĘch Tomów nie są tożsame z treściąTomu
pn.: ..Faza projektu Projekt Budowlany" to jest nie spełniają przepisu rozporządzenia
w zakresie: brak wskazania kategorii wszystkich nowo realizowanych obiektów budowlanych
(w tym: np. znak informacyjny, odcinki uzbrojenia terenu objęte projektem) jednostki
ewidencyjnej. obrębu ewidencyjnego działek na których obiekt ma być usytuowany. Strony
t}.tułowe pozostĄch tomów nie są tożsame ze stroną t).tułową zarnieszczoną w Tomie pn.:
,,Faza projektu PĄekt Budowlany"

-

w zakresie wymogu przepisu § 3 ust. 1pkt4oraz §3 ust.2:
Strona t},tułowa Tomu pn.: ,.Faza projektu PĄekt Budow|any" nie została uzupełniona
o datę naniesienia podpisów przez projektantów i sprawdzających. Jest tylko wpis ogólny:
,Dato opracowania ]3 grudzień 2017 Poprawki dokonano na dzień: 08.03.2019". Brak
na stronie tl,tułowej podpisu Pana Adama Stelęgowskiego, projektanta sprawdzającego
instalacje wod-kan. (we wszystkich czterech egzemplarzach). Natomiast na str. 9 i l0
wynienieni są projektanci i sprawdzający projekt budowlany z datą opracowania (przy ktz,dĄ
osobie) na gtudzień 2017 r.
W Tomach:
- Projekt budowlany - Tom 2 Konstrukcja (we wszystkich czterech egzemplarzach)
na stronie tl,tułowej brak oryginalnych podpisów wszystkich projektantów
i sprawdzających; w tomie tym częśćopracowania od strony 213 do stony ż22:
Technologia w metrykach rysunków nie zawiera żadnych podpisów,
- Projekt budowlany - TOM 3 Elektryczne i Teletechniczne brak daty opracowania
na stronie tytułowej, w metrykach wskazano datę 01.12.2011 r.
- Projekt budowlany TOM 4 Instalacje Sanitarne data opracowania w metrykach
i na stronie tytułowej jest wskazana na dzień 01.Iż.20l7 t.

-

w zakresie wymogu przepisu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5:

Spis zawańości projektu budowlanego wraz z uykazem załączonych do projektu
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także
specjalistycznych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy jest nieuzupełniony

o faktyczną zawańośćopracowania i podanie stron np. w Tomie 2 Konstrukcja w spisie treści
brak oznaczenia zawartości dotyczącej Technologii oznaczonej numerami stron od 213
do 222). W Tomie pn.: ,,F aza projektu Projekt Budowlany" numeracji stron nie naniesiono
co do zawartości oznaczonej jako: ,,DokumenĘ - zalączniki" naniesiona numeracja jest
w częściwykonana ręcznie bez identyfikacji osoby, która dokonała uzupełnień
i bez naniesienia daty dokonanych uzupełnień.

-

w zakresie wymogu przepisu § 6 ust. 2:
Tomy projektu nie zostały podzielone w tomy obejmujące projekt zagospodarowania dzialki
lub terenu, oświadczenie, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz informację
o obszarze oddziaływania obiektu; projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badan
geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
wAB.6740.1.2I l,20l5
l1.04,2019r.

budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy. Nie oznaczono, który
egzemplatz projektu budowlanego jest Tomern 1 - został on zatytułowany: ,,Faza projektu
Projekt Budowlany"- i zgodnie z wykazem opracowń wszystkich tomów (na stronie 2).
Tom ten obejmuje: dokumenty formalno-prawne, projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowany, drogi i ukształtowanie terenu, Tom 2 - Konstrukcja
i Technologia (obejmuje: konstrukcję, techno|ogię), Tom 3 - Instalacje ElekĘczne
i Telętechniczne (obejmuje: przyłącze elektroenergetyczne, instalacje elekĘczne
i teletechniczne,), Tom 4 - INSTALACJE SANITARNE (obejmuje: ptzyłącza i zewnętrzne
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie, chłodzenie
i wentylacja), Wykaz ten nie jest spójny z Tltułami poszczegó|nych tomów przedłożonych
przez inwestora,

-

w zakresie wymogu przepisu § 8 ust. l:
Przedłożone opracowanie projektowe nie zawiera planszy pn. Projekt zagospodarowania
terenu, W metryce rysunku nr WTESD7-06-LA020-UCC0O-A02 znajduje się zapis:
,,Plan zagospodarowania terenu". Plansza ta sporządzona została na kopii mapy do cęlów
projektowych opracowanej przez uprawnionego geodetę Jerzego Wojciechowskiego
nr upr. 10669 i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kańograficznego
pod numerern P.I213.2017.ż532 w dniu 2I.I7.20t7 r., brak potwierdzenia ,,za zgodność
z oryginałem".

-

w zakresie wymogu przepisu § 8 ust.2 pkt 1:
W zakresie częściopisowej pĄektu zagospodarowania terenu: w projekcie budowlanym
Tom ,,Faza projektu Projekt Budowlany" na str, 285 znajduje się zapis o następującej treści
[,..] zostanq usunięte istniejqce na działce południowej fragmenty fundamentów.

cl.:

Rozbierane obiekty zgodnie z art.31 Prawą Budowlanego nie wymagajq ponłolenia
na rozbiórlę i będq zgłoszone będq objęte procedurq zgłoszenia przed rozpoczęciem
realizacji inwesĘcji". W pĄekcie budowalnym rozbiórka istniejących fundamentów
powinna być objęta zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania jako ko|idująca
z projektowaną inwestycją, W pĄekcie budowlanym brak jest opisu co do rodzaju, zakresu
i sposobu wykonywania robót rozbiórkowych. Inwestor nie przedłożyłdokumentu
uprawniającego go do dokonania robót rozbiórkowych na podstawie np. zgłoszenia zamianl
ich wykonania odrębnym, uprzednio dokonanym zgłoszeniem robót rozbiórkowych.

-

w zakresie wymogu przepisu § 8 ust. 2 pkt 3:

Nie uzupełniono częściopisowej o wyjaśnienie, jak będzie realizowany dojazd z drogi
publicznej wojewódzkiej Nr 933 w Oświęcimiudo działek inwesĘcyjnych. W związku
z faktem, iż działki inweĘcyjne nie mają bezpośredniegodostępu do drogi wojewódzkiej,
nie wskazano numerów dzińek, ptzez które będzie faktycznie rcalizowany dojazd,
nie wskazano również §tułu prawnego uprawniającego inwestora do korzystania z nich.
W przedłożonym przez inwestora oświadczeniuZarządtt Dróg Wojewódzkich w Krakowie

(pismo z dnia 29.|1.20|'7 r. znak: ZDW lPW 12017 /8268/DI-6/KUF zawarto informację,
iż połączeńe działek inwestycyjnych z drogą wojewódzką nr 933 nastąpi poprzez
ul. Unii Europejskiej stanowiącą drogę wewnętrzną zakładową. Opis zawarty w pĄekcie
budowlanym cl,: ,,do budynku zakładu i ltządzeń z ńm zńązanych zapewniono dojście
i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicmej poprzez Ńład dróg wewnętrmych
Zakładów chemicznych" powyższe nie pozwala ma weryfrkację, czy do projektowanego
obiektu budowlanego zapewniony jest dojazd o szerokościach normatywnych określonych
w rczponądzrńu MinisEa InfrastrŃtury z dnja 12 kwietn 2002 r. w sprawie waruŃów
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w szczególności
WAB.6740.1.2l l,2015
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w kontekście tonaźu i wielkości pojazdów jakimi realizowany będzie dowóz i

wl.wóz
odpadów) W zakresie instalacji zewnętrznych opis nie jest tożsamy z częściąrysunkową
planu zagospodarowania terenu. Róźnice zostały opisane szczegółowo w punkcie Ad. 4
niniejszej decyzji,

-

w zakresie wymogu przepisu §8 ust,3 pktz oraz § 8 ust.3 pkt6i7:
Na rysunku pn.: ..Plan zagospodarowania terenu" w części oznaczonej jako,.Legenda:
2. waga pomostowa
3. strefa wejścia wyjścia
4. parking
6, strefa wyładunku odpadów
8, silos osadów ściekowych
l3. miejsce odbioru żuźlai popiołów paleniskowych
23. silos na pyły z kotłów
24. silos odpadów stałych z oczyszczania spalin
25. silos koksu aktywnego
27. silos wapna uwodnionego
30. komin
32. urządzenia przeciwpożarowe
34. zbiomik wody amoniakalnej
35. zbiomik oleju
36. strefa rozładunku
37. most rurociągów
43. magazyn częścizapasowych
oprawa ośWietleniowa na słupach
oprawa oświetleniowa na elewacji budynku" brak informacji że są to elementy projektowane.
Brak odniesienia się na rysunku co do wskazanej numeracji obiektów budowlanych
(bez zachowania kolejności numerycznej) w zakresie przyjęcia takiej numeracji.
Odniesienie się do kolejnościzawarte jest w częściopisowej Tomu pn,: ,,Faza
pĄektu Projekt Budowlany" (str. 272) cyl.: ,,wszystkie obiekty od numeru l do l 10 są
pokazane na rysuŃach w- branży Technologia", rysunki te jednak nie są opatrzone podpisami
projektantów i sprawdzaj ących,
Na rysunku znajdują się zapis o treści,.legenda do mapy zasadniczej - sieci uzbrojenia
(umieszczonej
w prawym dolnyn rogu planu zagospodarowania terenu) nie opisano,
terenu
czy wskazane sieci są istniejące, czy projektowane.
Rysunek ,.Plan zagospodarowania terenu" w dalszym ciągu nie został uzupełniony o takie
elementy jak: rodzaj i zasięg uciążliwości.
W zakresie wskazanym w postanowieniu o brakach o treścicyt.: .,Wszystkie istniejące
projektowane
i
elementy zagospodarowania powinny znalężć odzwierciedlenie w legendzie
sporządzonej w sposób pozwalający na precyzyjne odczltanie i porównanie do części
opisowej całego zamierzenia budowlanego objętego wnioskiem. Brakuje podpisów
projektanta i sprawdzającego w zakresie elementów konstrukcyjnych projektowanych
obiektów budowalnych".
Nie uzupełniono o podpisy projektanta i sprawdzającego w branży konstrukcyjnej.
Nie uzupełniono rysunku pn.: ,,Plan zagospodarowania terenu" w częścioznaczonej
j ako,,Legenda: " o elementy zagospodarowania ternu, tj. :
- znak informacyjny
- rodzaj i zasięg uciąźliwości
:

-

SKR-I

HP3,
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HP4,
parking
zatoka myjni samochodów
projektowanyseparator
wjazd wg odrębnego opracowania, zjazd wg odrębnego opracowania
studnia kablowa (niskie napięcie + teletechnika)
przyłącze wody pitnej
Wpusty deszczowe
proj. studzienki kanalizacji technologicznej Stl-St8
projektowanerzędnewysokościowe
projektowany teren zieleni
projektowane spadki poprzeczne
pĄektowana droga nr 1
pĄ ektowan a droga nr 2

Stwierdzono rozbieżnościw nazwach projektowanych odcinków uzbrojenia

technicznego terenu

-

szczegółowa analiza w Ad.4 niniejszej decyzji.

-

w zakresie wymogu przepisu § 8 ust.3 pkt 5:
zagospodarowania terenu częścirysuŃowej zaznaczono istniejące hydranty
HPl',HP2', HP3', HP4, oraz projektowane HPl i t{P2. W legendzie umieszczono adnotację
o hydrantach HPl', HP2' HPl, HP2. Nie zostaĘ zwymiarowane zostały odległości
istniejących hydrantów H3P3', HP4' od projektowanego obiektu.

Na planie

-

w zakresie wymogu przepisu § 10:
Zarówno Plan zagospodarowania terenu jak i rysunek p|utsza zbiorcza uzbrojenia terenu
sporządzone są w skali l:500 czyli w skali nie pozwalającej na odczyl mapy nie budzący
wątpliwości(pomijając fakt różnego nazewnictwa co do tożsamych odcinków technicznego
uzbrojenia tererru) analiza Ad 4 niniejszej decyzji

-

w zakresie wymogu przepisu § 11 ust.2 pkt 8:
Rozwiązania zasadniczych elementów w;posażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji
txządzeń budowlanych: wodociągowych
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacj i
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych,
takźe sposób
powiązania insta|acji obiektu budowlanego z sieciami ze\łnętrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, założeńa przyjęte do obliczeń insta|acji oraz podstawowe wyniki tych
obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń nie zostaĘ uzupełnione

i

i
i

a

w

projektach branżowych - co jest konieczne do dokonania sprawdzenia pĄektu
zagospodarowania terenu w zakresie przyjętych wyżej opisanych tozwiązń projektowych.
Szczegółowa analiza tego zagadnienia jest zawafta w pkt Ad.4 niniejszej decyzji

-

w zakresie wymogu przepisu § 12 ust. 1 pkt 2 lit. d:

Komin został przedstawiony na elewacji, nie przedłożono rzutów charakterystycznych

poziomów komina z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie
poziomym i pionowym.

-

w zakresie wymogu przepisu § 12 ust. l pkt 5:
Nie uzupełniono - analiza opisana w pkt Ad.4 niniejszej decyzji.

WAB.6740.1.2l1.20t5
l l .04.2019r.
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w Zakresie wymogu przepisu § 13a:
W zestawieniu tabelarycznym, które zawiera odniesienie się do dokonanych przez inwestora
korekt i uzupełnień znajduje się w tej kwestii wyjaśnienie o treścic}.t.:..zgodnie z raportem
o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.zakres oddział}rłania inwestycji
na otoczenie ogtanicza się do terenów należących do inwestora - uszczegółowiono na rysunku
plan zagospodarowania teręnu (06-LDO l 0-UCC0O-A0 l ) i w legendzie. Szczegółowe
informacje o oddziaływaniu projektowanego obiektu zawarte są w raporcie o oddziaĘwaniu
przedsięwzięcia na środowisko.'' Zarówno w częściopisowej projektu jak równieź na rysunku
plan zagospodarowania terenu, brak wkreślonej gTanicy ustalonego pruez projektanta obszaru
oddziałl.wania. W legendzie znajduje się tylko zapis o treści:..Zasięg oddziaływania
pĄ. obiektu".

Zgodnie z aft. 35 ust.l ustav/y z dnia 7 lipca 1994t. - Prawo budowlane przed
rłydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej
sprawdza:

1)

2)
3)
4)

zgodnośćprojektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami
ockony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział}rłania na środowisko;
zgodnośćprojektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym technicznobudowlanymi;
kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ocfuony zdrowia,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt lb, oraz zaśvłiadczenia,o którym mowa
w art. 12 ust, 7;
wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20
ust. 2, takźe sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlanę i legitymującą się aktualnym na dzień opracowańa projektu - lub jego
sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

Biorąc pod uwagę powyźsze stwierdzić należy, lż zgodnie

z

cytowanymi wyżej
przepisami tut. organ jest obowiązany, w przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji
projektowej z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego w drodze postanowienia - w trybie ań. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
- nałożyćna inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości, przepis ten jednocześnie
stanowi, że po bezskutecznym upływie terminu rłyznaczonego na usuniecie braków organ
ma obowiązek wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę. Sam przepis uza|eżnia uTdanie decyzji odmownej od samego
stwierdzenia nie spełnienia obowiązków nałożonychpostanowieniem, a nie od wagi
niespełnionych obowiązków. Przepis ten przewiduje saŃcję w postaci wydania decyzji
o odmowie zatwierdzęnia projektu budowlanego i udzielerria pozwolenia na budowę
za nie usunięcie wskazanych w postanowieniu braków (tak wyrok WSA w Warszawie z dnia
9.01.2018 r. sygn.. akt. VII SA/Wa 1674111).
Obowiązki i konieczne do spełnienia w}tyczne dla tut. organu - przy ponownym
rozpoznaniu sprawy - po uchyleniu decyzji Starosty Oświęcimskiego z Nr 664115 z dnia
28 pńdziemika 2015 r. znak: WAB.6740,1,211.2015 - wskazane zostały w prawomocnym
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2017 r,
WAB,6740.1.2l1,20l5
l l,04.20l9r,

sygnafurze: II słKr 729117. To jest cyt.:,, ,.,CzęśĆrysunkowa projektu , Planu
zagospodarowania tercnu również została sporzqfuona niezgodnie z cytowanymi wyżej
przepisami. Powinna ona bowiem okreśIaćuWad sieci i instalacji uzbrojenia terenu,
przedstawiony z przyłqczami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz
urzqdzeń budowlanych, w tym: wodociqgowych, ujęć wody ze strefami ochronnyni,
cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służqcychdo oczyszczania ścieków, oraz
olcreślający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych proJili
podłużnych,spadków, plzekrojów przewodów oraz charaklerysD)cznych rzędnych, wymiarów
i odległości,wraz z usytuowaniem ptzyłqczy, urzqdzeń i punlrtów pomiarowych, układ linii
lub przewodów elehrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwiqzanych z nim urzqdzeń
technicznych, przedstawiony w powiqzaniu z sieciami zey)nętrznymi, z oznaczeniem miejsca
i rzędnych w miarę potrzeby, przyłqczenia do sieci zewnętrznych i złqczy z instalacjq obiehów
budowlanych oraz charaherystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli
i wyniarów.(...) Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu (k.454) nie obrazuje sieci uzbrojenia
terenu i sposobu poboru wody pitnej i przemysłowej, odprowadzania ście6w z projehowanej
inwesĘcji w nrnłiqzaniu do istniejqcych sieci. Nie poddaje się zatem ocenie,
czy w rozpltrwanej sprawie będq realizowane prz7łącza, czy sieci, a co za Ęm idzie,
czy mogq będq realizowane w odrębnych postępowaniach. Projeh zagospodąrowania terenu
nie spełnia również wymogów § 11 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lołietnia 20]2 r. w spra:łie szczegółowego zalwesu i formy
projekfu budowlanego. W myśltego przepisu projeh architektoniczno-budowlany obiektu
budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz częśćrysunkowq. Opis
techniczłty powinien m,in, określaćrozwiqzania zasadniczych elementów wyposażenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajqce użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urzqdzeń budowlanych: wodociqgowych
i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wenĘlacji grawitacyjnej, qrawitacyjnej wspomaganej
i mechanicznej, chłodniczych, HimaĘzacji, gazowych, elehrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a także sposób powiqzania instalacji obiehu budowlanego z sieciami
zewnętrztlwi wraz z punktami pomiarowymi, założeniaprzyjęte do obliczeń instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urzqdzeń, jak
również dane techniczne obiektu budowlanego charaheryzujqce wptlnv obiektu budowlanego
na środowisla i jego wykorzyswanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod
względem zapotrzebowania i jakaściwody oraz ilości.jakościi sposobu odprowadzania
ścieków. Stosownie zaśdo § 12 rozporzqfuenia, częśćrysunkowa projektu budowlanego

o

powinna m.in. przedstawiać instalacje: wodociqgowe, kanalizacyjne,
wenĘlacyjne, chłodnicze, klimaĘzacyjne i gazowe, instalacje i
elektryczne i telekomunikaĘne oraz instalację piorunochronnq,

ogrzewcze,

urzqdzenia budowlane:
instalacje i urzqdzenia

budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych - wraz ze sposobem
powiqzania instalacji obielłu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urzqdzeniami)
zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowwlnym terenie oraz
nviqzanymi z nimi urzqdzeniami technicznymi, tnuidocznione na rzutach i przekrojach
pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów
lub przedstawione na odrębnych rysunkach(..,), Przy ponownym toąoznaniu sprawy ąeczq
organów będzie zaslosowanie się do powyższych uwag".
Zgodnie z wyrokiern NSA z 13.01,2019 r. sygn. akt II GSK 614/08 Lex 5280'7 4
podporządkowanie się wytycznym sądu i wyrżonej ocenie prawnej jest głównym kryterium
nowo wydanej decyzji.
Zwńając na powyższe treśćńniejszej decyzji nie zańera analizy zgodności
przedmiotowej inwestycji z wymogami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR XXIV/46ll16 Rady Miasta Oświęcim z dnia
wAB.6740.1
11

.04.2019r.

.21 |

.2015
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31 sierpnia 2016r. ,,lł sprall,ie miejscol,ego plantł zagospodarowanią przestrzennego
dla terenu położonego w Ośłięcintiuobejmujqcego obszar pomiędzy ul. Zwycięsnra,
ul. Chentikóv. ul- Fabrycznq" (Dz. Urz, Woj. Malopolskiego dnia 28 września2016 r.,
poz, 5455), z wymogami decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach Prezydenta Miasta
Oświęcimia z dnia 12.12.2011 r, znak: GA.6żż0.14.2011.lV , z uwzględnieniem
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.10.20l8 r. znak:

8.ASł (uzyskanego po uzgodnieniu rea|izacji przedsięwzięcia

przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZS.435.14.2018.AR z dnia 5.03.2018 r.
i po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Oświęcimiu
znak: PSE-ONNZ-42O -91181577 z dnia 07.03.20l8 r.) jak równieź decyzja ta
nie zawiera odniesienia się do wnoszonych uwag i zastrzeżeń przez shony postępowania
gdyż jako takie nie miałyby wpływu na jej merytoryczne rozstrzygnięcie,
OO,4242.1 .2.201

Ze względu na powyższe na mocy powołanych przepisów orzeczono jak na wstępie.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w

Krakowie
za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia (art.82 ust.3 ustawy - Prawo budowlane w zw. z art. 127§li§2Kpaiart. 129

§li§2Kpa).
W trakcie

biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję
(arl. |27a § 1Kpa),
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczeniao zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez oslaInią Ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa)

odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie

l30

§ 2

Kpa),

ArchiteKury
Wńżafu
' l Budownicb^/a
(pieczęć imienna i podpis osob;

upowżnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:
1. Wnioskodawca:

-

Pełnomocnik Inwestora: Pan Marek Bykowski, Synthos Dwory

z ograńczoną odpowiedzialnością spółka jawna,
(pełnomocnictwo z dnia

1

7

spółka
u|. Chemików 1,32-600 Oświęcim

1.01.2019 r.)

_ Pełnomocnik Inwestora: Pan Antoni Majcherczyk, Miejsko-Przemysłowa
Oczyszcza|nia Ścieków Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 46, 32,600 Oświęcim
2.
3,

(pełnomocnictwo z dnia 08.02.20l8 r.)

wgrozdzielnlka
WAB a/a

WAB.ó740.1.2l1,20l5
l1.04.20l9r,
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