Wytwórnia betonu w rejonie ul. Borowskiej i Spiskiej we Wrocławiu
Po przeprowadzeniu w lutym 2016 r. kontroli, a następnie oględzin obiektów budowlanych
składających się na wytwórnię betonu na terenie nieruchomości przy ul. Borowskiej i Spiskiej we
Wrocławiu (dz. nr 29, AM-13, obręb Gaj) oraz analizy zgromadzonych dokumentów – PINB ustalił,
że powstały węzeł betoniarski został wykonany bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Samowolne roboty budowlane polegały na budowie zasiek na kruszywo i rampy, baterii trzech
silosów, kontenera blaszanego oraz pozostałej infrastruktury usytuowanej na części ww.
nieruchomości.
W tego rodzaju sprawach zastosowanie ma tzw. procedura legalizacyjna przewidziana w art.
48-49 Prawa budowlanego. Pierwszym jej etapem jest umożliwienie inwestorowi dokonania
legalizacji samowolnych obiektów, co połączone jest z nakazem przedłożenia ściśle określonych
dokumentów (m.in. decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu budowlanego). Inwestor może
uniknąć nakazu rozbiórki tylko wówczas, jeżeli przedłoży wszystkie wymagane dokumenty,
a następnie uiści opłatę legalizacyjną, której wysokość jest uzależniona od kategorii i wielkości
obiektu. Nakaz rozbiórki może być orzeczony dopiero, gdy nie ma prawnych możliwości legalizacji
obiektu (niezgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naruszenie
przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu
budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem).
Stosując opisaną procedurę tut. organ w kwietniu 2016 r. (po przeprowadzeniu stosownego
postępowania wyjaśniającego) nałożył na inwestora przedmiotowego węzła betoniarskiego
obowiązek dostarczenia w terminie 3 miesięcy wymaganych dokumentów. Termin ten został
określony w sposób obiektywnie umożliwiający wykonanie obowiązku. Po jego bezskutecznym
upływie zastosowanie będzie miał nakaz rozbiórki. Wywiązanie się z obowiązku, skutkować będzie
natomiast ustaleniem opłaty warunkującej możliwość legalizacji.
Należy wyjaśnić, że organ nadzoru budowlanego zajmuje się procesem budowlanym
i powstałymi w jego wyniku obiektami budowlanymi, w celu ich doprowadzenia do stanu zgodnego
z prawem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Kwestie dotyczące wpływu na środowisko prowadzonej na ww. terenie działalności, w tym
również oddziaływanie na zdrowie ludzi, zostały uregulowane w ustawie o ochronie środowiska
i należą do właściwości wskazanych w niej organów. Organy te zajmują się m.in. przeciwdziałaniem
zanieczyszczeniom i przekroczeniom standardów emisyjnych, podejmowaniem decyzji
wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną
środowiska. Organy ochrony środowiska pozostają wyłącznie właściwe w zakresie ustalenia czy
prowadzona działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko oraz do podjęcia niezbędnych
działań w celu usunięcia zagrożenia. Kwestie te nie są rozpatrywane w ramach prowadzonego
przez organ nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego, które w żadnym razie nie tamuje
oraz nie warunkuje możliwości podjęcia działań związanych z ochroną środowiska.
O dotychczasowych ustaleniach i aktualnym etapie postępowania legalizacyjnego tut. organ
poinformował Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocław, dnia 31 maja 2016 r.

