
STAROSTA KŁODZKI 
ul. Okrzei 1,57-300 Kłodzko, tel. 748657523, fax. 74 8673232 

e-mail: POwiat@powiat klodzko.pl, www.powiat.klodzko.pl 

Kłodzko, 19.08.2021 r 
(miąscowość i data) 

ZPAiB.6740.3.68.2021.AB4 
rejestru organu wydającego óecyzję) 

DECYZJA NR ...^..../lll/B/2021 
Na podstawie art. 28. art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

2020r., poz. 1333 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 04,06.2021 r. 

i 

zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielam pozwolenia na budowę1) 

dla spółki; 

ORION PU SP. Z O.O., 
58-200 DZIERŻONIÓW, UL. PIESZYCKA 4 

fmę I nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres) 

obejmujące; 

- przebudowę fragmentu części hali produkcyjnej; dobudowę technologicznie powiązanych 
budynków: kotłowni i ziębni oraz budowę płyty fundamentowej pod planowany zbiornik azotu 
wraz z konstrukcją jego zadaszenia w istniejącym zakładzie produkcji pianki poliuretanowej, 
zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 26 w miejscowości Nowa Ruda, nr ewid. gruntów; 2/2 
i 2/6, AM-4, obręb 8-Słupiec, jednostka ewidencyjna Nowa Ruda-miasto., 

- Projektant: mgr inż. Zenon Markiewicz 
- Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
- Nr uprawnień: UAN.VI-f/3/76/86 
- Przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: DOŚ/BO/1503/01 
- Przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów: — 

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowtanego, (rodzaje obiektu(ów) albo robót budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imię i nazwisko projektanta oraz specjalność zakres i numer jego uprawnień 
budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) 

Jednocześnie na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, nakładam obowiązek: 

1. Ustanowienia kierownika budowy. 
2. Ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności, zgodnie z § 4, w związku z § 2 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Z 2001 r., N 138, poz. 1554). 

3. Przestrzegania środowiskowych uwarunkowań na realizację w/w inwestycji, określonych w Decyzji Burmistrza Miasta 
Nowa Ruda Nr SU/1/2021 z dnia 31.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków zawartych 
w pozostałych uzgodnieniach, opiniach i decyzjach , na podstawie których opracowano niniejszy projekt budowlany oraz 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących realizacji robót budowlanych - wynikającego z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 

4. Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym integralną część 
niniejszej decyzji nie naruszając interesu osób trzecich, 



UZASADNIENIE 

W dniu 04.06.202 1r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek (wraz z 4 egz. projektu budowlanego sprzed nowelizacji ustawy Prawo 
budowlane) spółki Orion PU Sp. z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 4, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę 
fragmentu części hali produkcyjnej oraz dobudowę technologicznie powiązanych: kotłowni i ziębni w istniejącym zakładzie produkcji 
pianki poliuretanowej, zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 26 w miejscowości Nowa Ruda, nr ewid. gruntów: 212 i 2/6, AM-4, obręb 
8-Słupiec, jednostka ewidencyjna Nowa Ruda-miasto. 

W ramach postępowania administracyjnego przeanalizowano zakres wnioskowany przez Inwestora. 
Z uwagi na braki formalne wniosku, organ architektoniczno-budowlany pismem z dnia 21.06.2021 r. wezwał inwestora do 

uzupełnienia braków wskazanych w wezwaniu w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania. Inwestor pismem z dnia 
02.07.2021 r. uzupełnił braki wezwania w terminie. 

Tutejszy organ ustalił strony przedmiotowego postępowania administracyjnego zgodnie z treścią art. 28 K.p.a. oraz art. 28 ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.) ustalone na podstawie obszaru oddziaływania 
tego obiektu, którego definicja ustawowa zawarta została w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane. 

O wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano strony tego postępowania zawiadomieniem z dnia 08.07.2021 r.. 
Dobudowa do istniejącego zakładu produkcyjnego budynków kotłowni i ziębni oraz budowa fundamentu pod planowany zbiornik 

azotu z zadaszeniem - zaprojektowano po przeciwległej stronie zakładu, sąsiadującego od strony frontowej z najbliższą zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowaną w odległości ok. 150 m. Z ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr SU/1/2021 z dnia 31.05.2021 r Burmistrza Miasta Nowa Ruda wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie powinna stanowić źródła 
ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na najbliżej położone tereny chronione akustycznie, a poziom dźwięku we 
wszystkich punktach referencyjnych nie przekracza wartości dopuszczalnych wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz stwarzać innego 
zagrożenia dla środowiska. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia dzięki zastosowanym rozwiązaniom nie będzie powodować 
ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zdrowie ludzi jak również nie będzie powodować 
oddziaływań transgranicznych. Z zawartej w projekcie budowlanym informacji o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego 
sporządzonej przez projektanta projektu budowlanego - wynika, iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach 
własnych inwestora tj. dz. nr 2/2 i 2/6, AM-4, obręb 8-Słupiec . W związku z powyższym ustalono, iż stroną postępowania jest 
wyłącznie spółka Orion PU Sp. z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 4. 

W dniu 09.07.2021 r. na podstawie art. 21, art. 22 i art. 23 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2021r. poz. 247 z póżn. zm.), Starosta Kłodzki udostępnił informację w formie elektronicznej w BIP o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, obejmujące przebudowę fragmentu części hali 
produkcyjnej oraz dobudowę technologicznie powiązanych: kotłowni i ziębni w istniejącym zakładzie produkcji pianki poliuretanowej, 
zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 26 w miejscowości Nowa Ruda, nr ewid. gruntów; 2/2 i 2/6, AM-4, obręb 8-Słupiec, jednostka 
ewidencyjna Nowa Ruda-miasto. 

Po dokonaniu sprawdzeń projektu budowlanego, o którym mowa w art. 35 ust 1 ustawy Prawo budowlane, stwierdzono, że 
załączony do wniosku projekt budowlany zawiera nieprawidłowości wobec czego Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 
12.07.2021 r. nałożył na inwestora spółkę Orion PU Sp. z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 4, obowiązek ich usunięcia 
w terminie do dnia 31.08.2021 r.. Pełnomocnik inwestora P. Magdalena Klonowska -Nieczypor przedłożyła uzupełnione projekty 
budowlane (4 egz.) w terminie oraz pismo z wyjaśnieniami odnośnie treści postanowienia o usunięciu nieprawidłowości. W dniu 
18.08.2021r. pełnomocnik inwestora Pan Zenon Markiewicz (autor projektu bud.), uzupełnił w terminie wyznaczonym 
w postanowieniu, adnotację tekstową w projekcie budowlanym (str. 64A) związaną z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ponowna ocena projektu, w kontekście zmian i złożonych pisemnie wyjaśnień wykazał,, że projekt budowlany „02.02.2021 r." 
został uzupełniony zgodnie z ww. postanowieniem. 

Złożony projekt budowlany (data 02.02.2021r.) został wykonany przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane 
1 legftyffliijące stę zaświadczeniami przynależności do izby zawodowej, aktualnymi na dzień opracowania tego projektu, który również 
uzgodniony został bez uwag przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w dniu 19.02.2021 r. pod względem 
zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych w dniu 
26.04.2021r. / Lp. 7/04/2021 pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń. 

W myśl art. 35 ust, 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, tutejszy organ sprawdził 
zgodności przedłożonego projektu budowlanego z Decyzją Burmistrza Miasta Nowa Ruda Nr SU/1/2021 z dnia 31.05.2021 r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu 
nieuciążliwego w Nowej Rudzie, zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 28/IV/98 z dnia 30.12.1998r., innymi 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz 
spełnienie wymagań określonych w art. 32 ust 4 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie więc z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane 
oraz w świetle obowiązujących przepisów orzeczono jak w sentencji. 
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Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą 
decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. 

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ 
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. o opłacie skarbowej', 

pobrano opłatę skarbową w kwocie: 269,00 zł.. 
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(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnioną do wydania decyzji) 

Załączniki Projekt budowlany {4 egz.) - stanowiący integralną część niniejszej decyzji 

Otrzymują: 
1. Orion PU Sp. z o.o. 
2. ZPAiB A/A 

Do wiadomości; 
3. Burmistrz Miasta Nowa Ruda 
4. P.I.N.B. w Kłodzku 

Sporządziła Justyna Szwed 
ROZDZIELNIK STR 6 
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Pouczenie: 

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie; 
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie 
obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane: 
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu 

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie 
zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania 
obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowie obiektu budowlanego jest 
wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii - V, IX - XVI, XVil (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi 
pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, 
chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice 
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów 
rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX 
(zob, art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane). 

4 Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi 
obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane) Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia 
obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

' Nałeźy wpisać >idowę'lub/Dzbiórfcę* 
^ Należy wpisać .budowlany' ub /ozb^órtu" 
* Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np art 36 ust 1 pkt 1 *4. art 42 ust 21 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r • Prawo budowlane albo art 93 ust 2 i 3 ustawy z dna 3 pażdsemika 2008 r 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 Łj} 
' Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko 
* Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

Na podstawie art. 84aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustala się klauzulę informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń, 
mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1,57-300 Kłodzko. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez: 
1) adres e-mail; iod@powiat.klodzko.pl 
2) adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 
3) tel. 74 865 75 28 
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na 
podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 
zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa. 

Odbiorcy danych osobowych 

Na podstawie przepisów prawa projekty budowlane przekazywane są również Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa 
telefon: 22 860 70 86 

Prawa podmiotów danych 

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych organów starostwa, w tym również zgodnie z przepisami 
w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa. 
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