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Nysa, …………………… 2016 r. 
AU.6730.140.2013 

 
 

D E C Y Z J A NR ………/2016 
O WARUNKACH ZABUDOWY 

 
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 
 
po rozpatrzeniu wniosku BIOENERGY POLSKA Sp. z o.o. , ul. Wiosenna 14 lok. 2, 53-017 Wrocław, 
złożonego w dniu 28.05.2013 r., uzupełnionego w dniu 25.07.2014 r., 12.08.2014 r., zmodyfikowanego 
w dniu 12.06.2013 r., 27.06.2014 r., 20.07.2015 r. 

 
u s t a l a m  

 
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków bioelektrowni o mocy 6 MWe 
każdy oraz zakładu produkcji nawozów, planowanej do realizacji na działce nr 14/13, AM-2, obręb 
Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski, oznaczonej na załączniku graficznym do 
decyzji literami ABCDEFGHIJKLMNA. 
 
 
I. Rodzaj inwestycji – zabudowa produkcyjna. 
 
II. Inwestycja obejmuje budow ę: 

a) dwóch hal rozładunku substratów – płyt betonowych z ruchomą podłogą, 
b) dwóch budynków przygotowania substratów, 
c) dwóch zbiorników podgrzania wstępnego, 
d) dwóch wież operacyjnych ze schodami i przepompownią, 
e) ośmiu zamkniętych komór fermentacyjnych – Fermentor, 
f) dwóch zbiorników na płyn pofermentacyjny, 
g) biologicznej odsiarczalni biogazu, 
h) trzech zbiorników kulistych biogazu, 
i) dwóch pochodni gazowych, 
j) budynku techniczno-socjalnego, 
k) fundamentu betonowego pod kontenery z kogeneratorami, 
l) budynku technicznego, 
m) zakładu produkcji nawozów, w którym zlokalizowana będzie stacja uzdatniania wody, 
n) budynku administracyjnego, 
o) stróżówki, 
p) wagi samochodowej. 

 
III. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikaj ące 

z przepisów odr ębnych, w zakresie: 
  

1) warunków i wymaga ń ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 3,0 m od wschodniej granicy działki (odcinek 

H-I-J), 
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – 

maksymalnie 16%, 
c) dwa budynki przygotowania substratów : 

− szerokość elewacji frontowej od strony frontu działki od drogi powiatowej (dz. ew. nr 
293) – od 13,6 m do 20,4 m, 

− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – od 3,9 m do 5,9 m,  
− dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie 

nachylenia połaci od 20° do 45°, 
− wysokość kalenicy dachu – od 5,5 m do 8,3 m, 
− kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od drogi powiatowej (dz. 

ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły, 
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d) budynek techniczno-socjalny:  
− szerokość elewacji frontowej od strony frontu działki od drogi powiatowej (dz. ew. nr 

293) – od 13,6 m do 20,4 m, 
− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – od 3,9 m do 5,9 m,  
− dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie 

nachylenia połaci od 20° do 45°, 
− wysokość kalenicy dachu – od 5,5 m do 8,3 m, 
− kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od drogi powiatowej (dz. 

ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły, 
e) budynek techniczny:  

− szerokość elewacji frontowej od strony frontu działki od drogi powiatowej (dz. ew. nr 
293) – od 13,6 m do 20,4 m, 

− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – od 3,9 m do 5,9 m,  
− dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie 

nachylenia połaci od 20° do 45°, 
− wysokość kalenicy dachu – od 5,5 m do 8,3 m, 
− kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od drogi powiatowej (dz. 

ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły, 
f) zakład produkcji nawozów:  

− szerokość elewacji frontowej od strony frontu działki od drogi powiatowej (dz. ew. nr 
293) – od 13,6 m do 20,4 m, 

− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – od 3,9 m do 5,9 m,  
− dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie 

nachylenia połaci od 20° do 45°, 
− wysokość kalenicy dachu – od 5,5 m do 8,3 m, 
− kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od drogi powiatowej (dz. 

ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły, 
g) budynek administracyjny:  

− szerokość elewacji frontowej od strony frontu działki od drogi powiatowej (dz. ew. nr 
293) – od 13,6 m do 20,4 m, 

− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – od 3,9 m do 5,9 m,  
− dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie 

nachylenia połaci od 20° do 45°, 
− wysokość kalenicy dachu – od 5,5 m do 8,3 m, 
− kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od drogi powiatowej (dz. 

ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły, 
h) stró żówka:  

− szerokość elewacji frontowej od strony frontu działki od drogi powiatowej (dz. ew. nr 
293) – od 13,6 m do 20,4 m, 

− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – od 3,9 m do 5,9 m,  
− dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie 

nachylenia połaci od 20° do 45°, 
− wysokość kalenicy dachu – od 5,5 m do 8,3 m, 
− kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od drogi powiatowej (dz. 

ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły, 
i) parametry pozostałych obiektów budowlanych wchodzących w skład inwestycji (dwóch hal 

rozładunku substratów, dwóch zbiorników podgrzania wstępnego, dwóch wież 
operacyjnych ze schodami i przepompownią, ośmiu zamkniętych komór fermentacyjnych – 
Fermentor, dwóch zbiorników na płyn pofermentacyjny, biologicznej odsiarczalni biogazu, 
trzech zbiorników kulistych biogazu, dwóch pochodni gazowych, fundamentu betonowego 
pod kontenery z kogeneratorami, wagi samochodowej) – zgodnie z ustaleniami decyzji 
Burmistrza Nysy o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.04.2013 r. (znak ROŚ-
ŚR.6220.41.17.2011) oraz wymaganiami technicznymi i konstrukcyjnymi. 

 
2) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturow ego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 
a) inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.). Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 45 ww. rozporządzenia wnioskowana inwestycja zaliczana 
jest do instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do 
wytwarzania biogazu rolniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) o zainstalowanej mocy 
elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu 
rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej. Dla 
przedmiotowej inwestycji Burmistrz Nysy wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 22.04.2013 r. (znak ROŚ-ŚR.6220.41.17.2011) ustalającą 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, 

b) planowana inwestycja nie może powodować zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, 
emisji nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roślinności, wód 
podziemnych i powierzchniowych, 

c) obowiązuje ochrona drzewostanu nieowocowego, ewentualna wycinka wymaga uzyskania 
zgody właściwego organu, 

d) odległość zabudowy od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi, 
e) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), 
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z  dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.), 

f) teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony zabytków zgodnie z ustawą z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze 
zm.), 

g) teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). 

 
3) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanego przyłącza do sieci 
elektroenergetycznej, zgodnie z załączonym oświadczeniem o możliwości przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej do obiektu o mocy 
przyłączeniowej większej niż 40 kW, wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A. dnia 
22.07.2015 r., 

b) zaopatrzenie w wodę – z projektowanego przyłącza do sieci wodociągowej, zgodnie 
z załączonym oświadczeniem o możliwości przyłączenia przedmiotowego obiektu do sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wydanym przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. 
z o.o. dnia 20.07.2015 r., 

c) odprowadzenie ścieków bytowych – do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z załączonym oświadczeniem o możliwości przyłączenia przedmiotowego obiektu 
do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wydanym przez Wodociągi i Kanalizacja 
„AKWA” Sp. z o.o. dnia 20.07.2015 r., 

d) odprowadzenie ścieków przemysłowych – w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie będą 
powstawały ścieki przemysłowe: odcieki z hal rozładunku i przygotowania substratu będą 
kierowane do komór fermentacyjnych, odciek z dekantera będzie podczyszczany 
w projektowanej stacji uzdatniania wody i poddawany procesom odwróconej osmozy, 
a następnie zawracany do procesów technologicznych oraz wykorzystywany do celów 
porządkowych i przeciwpożarowych, 

e) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnego źródła ciepła, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych: odprowadzane 

systemem kanalizacji do stacji uzdatniania wody (na terenie zakładu produkcji nawozów), 
a następnie kierowane do procesów technologicznych; z powierzchni dachów: 
odprowadzane do projektowanego zbiornika retencyjnego i wykorzystywane do celów 
przeciwpożarowych i do pielęgnacji terenów zielonych zakładu, 

g) gospodarowanie odpadami – odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane 
w pojemnikach i kontenerach ustawionych na utwardzonym, zadaszonym podłożu; odpady 
niebezpieczne nie będą magazynowane na terenie zakładu, przekazywane będą 
podmiotom zewnętrznym zgodnie z ustawą o odpadach, 
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h) dostęp do drogi publicznej – do drogi publicznej powiatowej (dz. ew. nr 293) poprzez drogę 
wewnętrzną zlokalizowaną na dz. ew. nr 14/12. 
 

4) wymaga ń dotycz ących ochrony interesów osób trzecich: 
a) inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich, a w szczególności: 

− pozbawiać dostępu do drogi publicznej, 
− pozbawiać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności, 
− pozbawiać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
− wprowadzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

i promieniowanie, 
− zanieczyszczać powietrza, wody i gleby, 

b) należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 469 ze zm.) w celu ochrony przed niszczeniem wszelkich urządzeń 
melioracji wodnych, znajdujących się w obrębie terenu inwestycji oraz w jego najbliższym 
sąsiedztwie. 

 
IV. Projekt decyzji nie wymaga uzgodnie ń na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). 
 
V. Linie rozgraniczaj ące teren inwestycji, okre ślone literami ABCDEFGHIJKLMNA, 

wyznaczono na mapie w skali 1: 500, stanowi ącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji. 
 
 

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

Na wniosek BIOENERGY POLSKA Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14 lok. 2, 53-017 Wrocław, 
reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Józefa Sieluka, ul. Żółta 14A, 54-043 Wrocław, wszczęto 
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 
dwóch bloków bioelektrowni o mocy 6 MWe każdy oraz zakładu produkcji nawozów, planowanej do 
realizacji na działce nr 14/13, AM-2, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar 
wiejski. 

Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Nysy wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 22.04.2013 r. (znak ROŚ-ŚR.6220.41.17.2011) ustalającą środowiskowe 
uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został zmodyfikowany przez wnioskodawcę w dniu 
12.06.2013 r. w odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Nysy do usunięcia braków z dnia 04.06.2013 r. 
Po stwierdzeniu, że wniosek złożony przez wnioskodawcę zawiera niezbędne określenia 
wyszczególnione w art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 ze zm.), w dniu 12.06.2013 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

W toku postepowania w dniu 24.06.2013 r. do Burmistrza Nysy wpłynęło pismo Państwa Ewy 
i Jerzego Buławy oraz Pani Eweliny Murawskiej Springer w imieniu mieszkańców ul. Radzikowickiej    
13-15 (wg załączonej listy), a w dniu 01.07.2013 r. pismo Państwa Nadziei i Feliksa Marczuk, 
w których nie wyrażają oni zgody na realizację przedmiotowej inwestycji. 

W dniu 26.07.2013 r. zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego 
w przedmiotowej sprawie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 

Decyzją Nr 139/13 z dnia 04.09.2013 r. Burmistrz Nysy ustalił warunki zabudowy dla 
przedmiotowej inwestycji. Odwołanie od ww. decyzji w dniu 17.09.2013 r. wnieśli Pani Jolanta Ścibura, 
Pan Władysław Ścibura, Pani Stanisława Pałubicka, Pani Irena Przybycień, Pan Marian Przybycień, 
Pan Józef Skowronek, Pani Halina Blok, Pani Bronisława Masłej, Pani Joanna Fortalska, Pan 
Krzysztof Fortalski, Pani Ewa Pajestka, Pani Ewa Buława, Pan Jerzy Buława, Pani Cecylia Samek, 
Pan Andrzej Samek, Pani Marta Polaczy, Pani Danuta Maciuszek, Pani Emilia Stokowy, Pani Ewelina 
Murawska-Springer, Pan Krzysztof Springer, Pani Patrycja Kubeźniak, Pani Dominika Murawska. 
W dniu 24.09.2013 r. odwołanie wniosła również Pani Jolanta Ścibura, reprezentowana przez 
pełnomocnika Pana Romana Lisa. Skarżący wskazali na negatywny wpływ planowanej inwestycji na 
jakość życia mieszkańców Goświnowic i zagrożenie dla środowiska. Pani Jolanta Ścibura wskazała 
również na niespełnienie w sprawie warunku wynikającego z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Nysy nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołań 
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i przekazał je w dniu 26.09.2013 r. wraz z aktami sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu 
w Opolu. 

Decyzją z dnia 24.04.2014 r. (znak: SKO.I/40/2380/2013/li) Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Opolu uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego 
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. SKO w Opolu podniosło następujące zarzuty: 

− wyznaczenie obszaru analizowanego bez prawidłowego uzasadnienia przyjętej jego 
wielkości, 

− sporządzenie części graficznej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania 
terenu na kopii mapy ewidencyjnej w skali niedopuszczonej w rozporządzeniu (tj. 1:2000), 

− brak wskazania w analizie jakie konkretnie działki uwzględniono przy ustalaniu wymagań 
dotyczących nowej zabudowy, co nie pozwala stwierdzić, czy ocenie poddano wszystkie 
znajdujące się w obszarze analizowanym działki, 

− nieuzasadnione odstąpienie od ustalenia obowiązującej linii zabudowy ze względu na 
oddalenie inwestycji od dróg publicznych. 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został zmodyfikowany przez wnioskodawcę w dniu 
27.06.2014 r. oraz uzupełniony w dniu 25.07.2014 r. i 12.08.2014 r. 

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy w dniu 12.08.2013 r. zawiadomiono strony o zakończeniu 
postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego 
materiału dowodowego. 

Decyzją Nr 197/14 z dnia 12.09.2014 r. Burmistrz Nysy ponownie ustalił warunki zabudowy dla 
przedmiotowej inwestycji. Odwołanie od ww. decyzji w dniu 03.10.2014 r. wnieśli Pani Stanisława 
Pałubicka, Pani Irena Przybycień, Pan Marian Przybycień, Pani Bronisława Masłej, Pani Joanna 
Fortalska, Pan Krzysztof Fortalski, Pani Ewa Pajestka, Pan Czesław Pajestka, Pani Ewa Buława, Pan 
Jerzy Buława, Pani Cecylia Samek, Pan Damian Maciuszek, Pani Patrycja Kubeźniak, Pan Krzysztof 
Kubeźniak, Pani Dominika Murawska, Pan Kazimierz Stodolak, Pani Katarzyna Zoń, Pani Sylwia Zoń, 
Pani Teresa Ragan, Pan Jan Skorupa, Pan Andrzej Samek, Pani Elżbieta Mamzer. W dniu 
17.10.2014 r. odwołanie wniosła również Pani Jolanta Ścibura, reprezentowana przez pełnomocnika 
Pana Romana Lisa. Skarżący wskazali, że decyzja została wydana z naruszeniem art. 77 §1 
w związku z art. 80 Kpa, które to normy obligują organ administracji publicznej do zebrania i oceny 
całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy. Pani Jolanta Ścibura wskazała, 
że planowana inwestycja w żaden sposób nie kontynuuje funkcji, parametrów, cech i wskaźników 
kształtowania zabudowy, która panuje w obszarze analizowanym. Burmistrz Nysy nie znalazł podstaw 
do uwzględnienia odwołań i przekazał je w dniu 10.10.2014 r. i 22.10.2014 r. wraz z aktami sprawy 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu. 

Decyzją z dnia 26.05.2015 r. (znak: SKO.I/40/2823/2014/li) Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Opolu uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego 
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. SKO w Opolu podniosło następujące zarzuty: 

− różnice pomiędzy ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
22.04.2013 r. i decyzji o warunkach zabudowy z dnia 12.09.2014 r., 

− brak wyjaśnienia co organ rozumiał przez stwierdzenie w sentencji wydanej decyzji „wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną”, 

− wadliwe wyznaczenie granic i wielkości obszaru analizowanego, 
− błędne zakwalifikowanie projektowanej inwestycji jako funkcji produkcji rolniczej. 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został zmodyfikowany przez wnioskodawcę w dniu 
20.07.2015 r. w odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Nysy do uzupełnienia wniosku z dnia 
08.07.2015 r., w związku z decyzją SKO w Opolu. 

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy w dniu 02.10.2015 r. zawiadomiono strony o zakończeniu 
postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego 
materiału dowodowego. W dniu 15.10.2015 r. uwagi do projektu decyzji o warunkach zabudowy 
wnieśli Pani Halina Blok, Pani Ewa Pajestka, Pan Krzysztof Fortalski, Państwo Ewa i Jerzy Buława. 
W dniu 21.10.2015 r. uwagi do projektu decyzji o warunkach zabudowy wniosła także Pani Jolanta 
Ścibura, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Romana Lisa. Złożone uwagi dotyczyły: 

− braku kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy praz 
zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji w obszarze analizowanym, 
w którym brak jest zakładu produkującego energię elektryczną oraz zakładu(ów) 
produkujących nawozy, 

− istotnych różnic w zakresie oddziaływania inwestycji pomiędzy złożonym wnioskiem 
o ustalenie warunków zabudowy a wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
z dnia 22.04.2013 r., 
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− braku spełnienia wszystkich pięciu warunków lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

− braku zgodności projektu decyzji o warunkach zabudowy z uchwalonym „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa”. 

W dniu 25.11.2015 r. zawiadomiono strony, że wniosek BIOENERGY POLSKA Sp. z o.o. 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 14/13, AM-2, obręb Goświnowice, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 §3 
Kpa, ze względu na konieczność wyjaśnienia wątpliwości stron postępowania, które na etapie 
zawiadomienia z art. 10 Kpa, wniosły uwagi do projektu decyzji w przedmiotowej sprawie. W związku 
z powyższym przeprowadzono ponowną analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania 
terenu, której wyniki znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.   

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) planowane we wniosku zamierzenie wymaga 
ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  

W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z §3 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) wokół terenu inwestycji 
wyznaczono obszar analizowany i przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Front działki objętej wnioskiem od strony drogi, z której odbywa się 
główny wjazd i wejście na działkę (tj. od strony drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 14/12) 
wynosi ok. 206 m. W związku z powyższym granice obszaru analizowanego wyznaczono w odległości 
trzykrotnej szerokości frontu tj. w odległości 618 m od granic działki objętej wnioskiem, zgodnie 
z załącznikiem graficznym. Tak wyznaczony obszar analizowany jest zgodny z wytycznymi ww. 
rozporządzenia i wystarczający dla przeprowadzenia analizy oraz wyznaczenia parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy. Powstająca w sąsiedztwie zabudowanych działek nowa 
zabudowa powinna odpowiadać charakterystyce urbanistycznej i architektonicznej zabudowy już 
istniejącej. Ustalenie warunków zabudowy na podstawie przyjętego obszaru analizowanego zapewni 
zachowanie ładu przestrzennego w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia 
warunków określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Z przeprowadzonej w rozpatrywanej sprawie analizy wynika, że: 
1) planowana inwestycja swoją funkcją oraz parametrami nawiązuje do inwestycji znajdujących się 

w obszarze analizowanym – budowa dwóch bloków bioelektrowni o mocy 6 MWe każdy oraz 
zakładu produkcji nawozów, zaliczana jest do zabudowy produkcyjnej. Stanowić będzie więc 
kontynuację funkcji produkcyjnej występującej w obszarze analizowanym, zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 14/50 (wyrób świec i zniczy). Ponadto również na dz. ew. nr 238 zlokalizowany jest budynek 
produkcyjny (nieczynna słodownia). Zgodnie z wytycznymi Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu należy 
traktować szeroko. W orzecznictwie akcentuje się niedopuszczalność zawężającego rozumienia 
tego pojęcia, nie może się ono bowiem ograniczać tylko do zezwolenia na powstanie w danym 
miejscu obiektów tożsamych z już istniejącymi. Kontynuacja funkcji, o jakiej mowa w art. 61 ust. 1 
pkt 1 ustawy, nie oznacza tożsamości, lecz umożliwia uzupełnienie funkcji istniejącej 
o zagospodarowanie uznawane za uzupełniające i nie wchodzące z nią w kolizję. W sytuacji, gdy 
planowana inwestycja powtarza jeden z istniejących w obszarze analizowanym sposobów 
zagospodarowania, warunek kontynuacji funkcji jest spełniony (m.in. wyrok NSA z dnia 06.06.2013 
r., sygn. akt II OSK 305/12, wyrok WSA w poznaniu z dnia 22.05.2014 r., sygn. akt II SA/Po 
1364/13). Zasada dobrego sąsiedztwa powinna być interpretowana urbanistycznie, gdyż jej celem 
jest zachowanie ładu urbanistycznego. Dlatego też pojęcie "działki sąsiedniej" należy interpretować 
szeroko, jako nieruchomość lub część nieruchomości położoną w okolicy tworzącej pewną 
urbanistyczną całość. Zgodnie z powyższymi wytycznymi w przedmiotowej sprawie należy uznać, 
że warunek kontynuacji funkcji zabudowy jest spełniony; 
a) linia zabudowy – teren objęty wnioskiem nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej, jest 

od niej oddalony o ok. 50,0 m, a na wysokości przedmiotowej działki nie ma zlokalizowanych 
żadnych budynków, które mogłyby posłużyć do wyznaczenia linii zabudowy. W związku 
z powyższym nie ma faktycznej możliwości ustalenia linii zabudowy jako przedłużenia linii 
istniejącej na działkach sąsiednich, ani zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dróg 
publicznych. Należy więc zastosować dopuszczenie §4 ust. 4 do innego wyznaczenia 
obowiązującej linii nowej zabudowy. O lokalizacji budynków w części działek oddzielonych od 
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drogi innymi działkami decydują wyłącznie przepisy prawa budowlanego, a w szczególności 
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1422). Rozporządzenie to zawiera przepisy określające, w jakiej odległości mogą być 
usytuowane budynki od granicy z sąsiednimi nieruchomościami. Biorąc pod uwagę powyższe 
przepisy dla projektowanej inwestycji ustala się linię zabudowy w odległości 3,0 m od 
wschodniej granicy działki (odcinek H-I-J). Tak wyznaczona linia zabudowy zapewni 
zachowanie ładu przestrzennego w rejonie projektowanej inwestycji; 

b) powierzchnia zabudowy – w przedmiotowej sprawie wskaźniki powierzchni zabudowy na 
działkach sąsiednich są zróżnicowane i wynoszą od 2% do 54%, średnia z obszaru 
analizowanego wynosi 16%. W obliczeniach pod uwagę wzięto wszystkie zabudowane działki 
zlokalizowane w obszarze analizowanym, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia. Położone są 
w nim działki różnej wielkości, od niewielkich działek mieszkaniowych, po znacznie większe 
(o powierzchni bardziej zbliżonej do działki objętej wnioskiem), związane z funkcją usługową, 
produkcyjną i produkcją rolniczą. Powierzchnie zabudowy na dużych działkach są zbliżone lub 
mniejsze od średniej dla całego obszaru analizowanego, dlatego nie ma w tym przypadku 
uzasadnienia wyznaczanie innego wskaźnika niż na podstawie średniej z obszaru 
analizowanego. Powstająca w sąsiedztwie działek zabudowanych nowa zabudowa powinna 
odpowiadać charakterystyce urbanistycznej zabudowy istniejącej. Celem zasady dobrego 
sąsiedztwa jest zagwarantowanie ogólnie pojętego ładu przestrzennego, wskaźnik 
wyznaczony na podstawie wartości średniej zapewni zachowanie ładu przestrzennego 
w rejonie projektowanej inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe ustala się maksymalną 
wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji na 16%; 

c) szerokość elewacji frontowej – szerokości elewacji frontowych budynków zlokalizowanych na 
działkach sąsiednich są zróżnicowane i wynoszą od 2,5 m do 90,0 m, średnia z obszaru 
analizowanego wynosi 17,0 m. Przy założeniu dopuszczonej rozporządzeniem tolerancji 20%, 
szerokość elewacji frontowej ustalona na podstawie średniej powinna wynosić od 13,6 m do 
20,4 m. W obliczeniach pod uwagę wzięto wszystkie budynki zlokalizowane w obszarze 
analizowanym, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia. Zasada dobrego sąsiedztwa wymaga 
dostosowania nowej zabudowy do cech i parametrów o charakterze urbanistycznym 
(zagospodarowanie obszaru) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów) 
dotychczasowej zabudowy zlokalizowanej w obszarze analizowanym. Ponieważ obszar 
analizowany obejmuje północną część miejscowości Goświnowice ze zróżnicowaną 
zabudową (dominacja zabudowy mieszkaniowej), w tym przypadku nie ma uzasadnienia 
wyznaczanie innego wskaźnika niż na podstawie średniej z obszaru analizowanego. Celem 
zasady dobrego sąsiedztwa jest zagwarantowanie ogólnie pojętego ładu przestrzennego, 
wskaźnik wyznaczony na podstawie wartości średniej zapewni zachowanie ładu 
przestrzennego w rejonie projektowanej inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe ustala się 
szerokość elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy od strony frontu działki od drogi 
powiatowej (dz. ew. nr 293) – od 13,6 m do 20,4 m; 

d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – wysokości górnych krawędzi elewacji 
frontowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich są zróżnicowane i wynoszą od 
3,0 m do 18,0 m, średnia z obszaru analizowanego wynosi 4,9 m. W obliczeniach pod uwagę 
wzięto wszystkie budynki zlokalizowane w obszarze analizowanym, zgodnie z wytycznymi 
rozporządzenia. Ponieważ wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki 
przebiega tworząc uskok, nie ma możliwości wyznaczenia tego parametru dla projektowanej 
zabudowy jako przedłużenia tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich. Zasada dobrego sąsiedztwa wymaga dostosowania nowej zabudowy do cech 
i parametrów o charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie obszaru) i architektonicznym 
(ukształtowanie wzniesionych obiektów) dotychczasowej zabudowy zlokalizowanej 
w obszarze analizowanym. Ponieważ obszar analizowany obejmuje północną część 
miejscowości Goświnowice ze zróżnicowaną zabudową (dominacja zabudowy 
mieszkaniowej), w tym przypadku nie ma uzasadnienia wyznaczanie innego wskaźnika niż na 
podstawie średniej z obszaru analizowanego. Celem zasady dobrego sąsiedztwa jest 
zagwarantowanie ogólnie pojętego ładu przestrzennego, wskaźnik wyznaczony na podstawie 
wartości średniej zapewni zachowanie ładu przestrzennego w rejonie projektowanej 
inwestycji. Przy ustalaniu parametru wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu 
lub attyki dla projektowanej inwestycji przyjęto dopuszczoną rozporządzeniem dla szerokości 
elewacji frontowej tolerancję 20% od wartości średniej, aby wskazać przedział, który nie 
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zakłóci ładu przestrzennego. Biorąc pod uwagę powyższe ustala się wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy od 3,9 m do 5,9 m; 

e) geometria dachu – budynki zlokalizowane w obszarze analizowanym posiadają zróżnicowane 
dachy: płaskie (o kącie nachylenia połaci do 12°), dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 20° do 45°, równoległym lub prostopadłym kierunku głównej kalenicy 
w stosunku do frontu działki i wysokości kalenicy dachu od 3,0 m do 22,0 m, średnia 
z obszaru analizowanego wynosi 6,9 m. W obliczeniach pod uwagę wzięto wszystkie budynki 
zlokalizowane w obszarze analizowanym, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia. Zasada 
dobrego sąsiedztwa wymaga dostosowania nowej zabudowy do cech i parametrów o 
charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie obszaru) i architektonicznym (ukształtowanie 
wzniesionych obiektów) dotychczasowej zabudowy zlokalizowanej w obszarze analizowanym. 
Ponieważ obszar analizowany obejmuje północną część miejscowości Goświnowice ze 
zróżnicowaną zabudową (dominacja zabudowy mieszkaniowej), w tym przypadku nie ma 
uzasadnienia wyznaczanie innej wysokości głównej kalenicy niż na podstawie średniej 
z obszaru analizowanego. Celem zasady dobrego sąsiedztwa jest zagwarantowanie ogólnie 
pojętego ładu przestrzennego, wskaźnik wyznaczony na podstawie wartości średniej zapewni 
zachowanie ładu przestrzennego w rejonie projektowanej inwestycji. W przypadku 
pozostałych parametrów geometrii dachu, aby zachować ład przestrzenny, dopuszcza się 
usytuowanie budynków z dachami, które nawiązują do istniejących w obszarze analizowanym. 
Przy ustalaniu parametru wysokości głównej kalenicy dla projektowanej inwestycji przyjęto 
dopuszczoną rozporządzeniem dla szerokości elewacji frontowej tolerancję 20% od wartości 
średniej, aby wskazać przedział, który nie zakłóci ładu przestrzennego. Biorąc pod uwagę 
powyższe ustala się dla projektowanej zabudowy dach płaski – o kącie nachylenia połaci do 
12°, dwu- lub wielospadowy – o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, wysokość kalenicy 
dachu od 5,5 m do 8,3 m, kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki od 
drogi powiatowej (dz. ew. nr 293) – równoległy lub prostopadły; 

2) nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej; 
3) istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne – zgodnie z klasyfikacją gruntów dz. ew. nr 14/13 zlokalizowana jest na 
następującym użytku: zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp); 

5) inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.  
Z przeprowadzonej w rozpatrywanej sprawie analizy wynika więc, że projektowana inwestycja 

spełnia łącznie warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Biorąc pod 
uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób 
trzecich. 

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów 
poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. 

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 ze zm.) niniejsza decyzja wygasa, jeżeli: 

a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, 
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 

Przepisu lit. b nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na 
budowę. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy stwierdza organ, który ją wydał. 

Projekt decyzji sporządziła mgr inż. arch. Anna Olbromska-Matusiak, posiadająca kwalifikacje 
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 

 
Od niniejszej decyzji słu ży stronom prawo wniesienia odwołania do Samorz ądowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu za po średnictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od 
dnia jej dor ęczenia. 
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Załączniki: 
1) załącznik graficzny do decyzji – mapa w skali 1:500, 
2) część graficzna analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – mapa 

w skali 1:1000, 
3) część tekstowa analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Otrzymują: 
1) BIOENERGY POLSKA Sp. z o.o. 53-017 Wrocław, ul. Wiosenna 14, lok. 2, na ręce pełnomocni-

ka Pani Laury Mnich, „MNICH I WOJEWODA Kancelaria Radców Prawnych”,  
50-319 Wrocław, ul. Bolesława Prusa 1 lok. 34, brama II. 

2) Rzymskokatolicka Parafia P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 48-381 Goświnowice,  
ul. Nyska 4. 

3) Agencja Nieruchomości Rolnych, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6. 
4) Franciszek Raczyński, 48-385 Otmuchów, ul. Władysława Łokietka 1. 
5) Jolanta Ścibura, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/11, na ręce pełnomocnika Pana  

Romana Lisa, 60-692 Poznań, ul. Władysława Pniewskiego 7. 
6) Władysław Ścibura, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/11. 
7) Elżbieta Mamzer, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/6. 
8) Mirosław Mamzer, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/6. 
9) Czesław Zoń, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/7. 
10) Aleksander Zoń, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/7. 
11) Lesław Zoń, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/7. 
12) Beata Zoń, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/7. 
13) Alicja Zoń, 48-303 Kępnica 31B/2. 
14) Katarzyna Zoń, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 50/26. 
15) Sylwia Zoń, 38-300 Nysa, ul. Krzywoustego 22/1. 
16) Elżbieta Zoń, Lǜnener Str 20, 44145 Dortmund. 
17) Stanisława Pałubicka, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/2. 
18) Irena i Marian Przybycień, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/11. 
19) Irena i Józef Skowronek, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/10. 
20) Halina i Henryk Blok, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/9. 
21) Bronisława Masłej, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/4. 
22) Jan Skorupa, 48-381 Goświnowice, ul. Polna 27A/5. 
23) Barbara Szkaradek, 48-381 Goświnowice, ul. Polna 27A/5.  
24) Joanna i Krzysztof Fortalscy, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/5. 
25) Ewa i Czesław Pajestka, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/3. 
26) Kazimierz Stodolak, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 8/2. 
27) Nadzieja i Feliks Marczuk, 59-100 Polkowice, ul. Lipowa 28/6. 
28) Teresa Ragan, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 8/6. 
29) Ewa i Jerzy Buława, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/8. 
30) Cecylia i Andrzej Samek, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/7. 
31) Marta Polaczy, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/12. 
32) Bogusław Polaczy, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/12. 
33) Danuta Maciuszek, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/6. 
34) Damian Maciuszek, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/6. 
35) Maciej Maciuszek, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/6. 
36) Jakub Maciuszek, 48-355 Biskupów 83A/2. 
37) Emilia Stokowy, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13. 
38) Ewelina Murawska-Springer i Krzysztof Springer, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/9. 
39) Patrycja i Krzysztof Kubeźniak, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/4. 
40) Dominika Murawska, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 13/3. 
41) Łukasz Laszczak, 48-381 Sękowice 6. 
42) Magdalena i Przemysław Pajestka, 48-381 Goświnowice, ul. Radzikowicka 15/3A. 
43) Iwona Spyrczak, 48-381 Goświnowice, ul. Szkolna 32/2. 
44) A/a. 


