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DECYZJA Nr 268 l 2016

Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art. 34 ust, 4 i art,36 ustawy z dnia 7 lipca

l994r, _ piawo budowlane (Dz. IJ. z 20,|6r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, U, z 2016r,, poz,

23).' po lozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia:25,02,2016r,

zafrvierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o, o,

ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanów
1mię i na:n-isko lub na3va in ,eslora ora, jego adres)

obejmujące:

kwaterę składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne -
kwateri B wrazz infrastiukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi:

. pompownią odcieków

. pompownią wód opadowych

. zbiornikiem wód opadowych
w ramach rozbudow1,

Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
dla gmin Regionu Ciechanowskiego

(II ETAP)
(nazwa i rodzaj zamier.eĄia budovlanego)

na działkach nr ew.: 85/1,83, 143, 10żlż,l29l3i12714, położonych

w miejscowości wola pawłowskao obręb wo|a pawłowska, gmina ciechanów

kategoria obiektu: XXII, VIII

według projektu budowlanego opracowanego przez:

mgr inż. arch. Józefa Ryszarda Latanowicza - upr. bud. w specjalności architektonicznej

Nr 713lll9lP12004^ zaśw. Nr WP - 0529;

inż. Marcina Lewandowskiego _ upr. bud. w specjalności konstrukcyjno _ budowlanej

Nr NB WAM/0002/PWOK/l3, zaśw. Nr MAZIB010626113;

Ciechanów. dnia 201 6.05.49



mgr inż. piotra woźniaka - upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakesie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr WKP/0251/POOS/05, zaśw. Nr WKP/IS/0630/06;

mgr inż. Piotra Strzyżewskiego - upr. bud. w specjalności drogowej
Nr WKP/0097/POOD/04, zaśw. Nr WKP/BD|0738|04;

mgr inż. Michała szafrańskiego - upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr WKP/O187/PooE/1 1. zaśw.
Nr WKP/IE/0262/I l -

(imię i nalłisl@, specialność, zakres i nr upruw::;:Y:ł::rł;:;, informacja o i,pisie na listę członków izby

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z Ireścią art, 36 ust, l pkt 1-4 oraz

art. 42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca l994r. - Prawo budowlane:

l. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót

budowlanych:

przed przystąpieniem do realizacji planowanej kwatery składowiska odpadów

należy dokonać wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją na

podstawie uzyskanej ostatecznej decyzji StarosĘ Ciechanowskiego

2. Czas uĄtkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.,.

3. Terminy rozbiórki:

l) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

nie doĘcry..,..

2) Ęmczasowych obiektów budowlanych: nie doĘczy....

4. szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nakłada się obowiązek

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Obszar oddziaĘwania obiektu l-ówl, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca l994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: nie występuje.
(adres, nr d:ialki evidenq)jnej i obrębu ewidencljnego dotyc:qcego .amierz?nią budo||lanego)

UZASADNIENIE

W dniu 25.02.2016r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

w Ciechanowie wystąpiła z wnioskiem do Starosty Ciechanowskiego o wydanie

pozwolenia na budowę ,,kwatery składowiska odpadów innych niż obojętne

i niebezpieczne - kwatera B wraz z infrastrukturą technicmą i obiektami

towarzyszącymi w ramach rozbudowy RZGOK - II ETAP" na działkach nr ew.: 85/l,



Sp. z o. o. w Cięchanowie decyzj ę o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia

4.01.2010 r., znak: RG.'7 624-9/09.

Przedłożony do zatwierdzenia projekt budowlany jest zgodny z warunkami w/w

decyzji i spełnia wymogi art.34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysfuguje stronom odwołanie do Wojewody

Mazowieckiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ciechanów. ania.Q.3.. #.,Łó

(pieczęć imienna i

zup. sTARosTY
kierorvnik

osoby upoważnionej do |lyda,łańia decrżji)

(pieczęć okrqgła)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązan1,
budowlanych właściwy organ

ić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanego oraz projektanta sprawującego

na&ór nad zgodnością realizacj i budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlarrymi), a takżę 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 l994 r. - Prawo budowlane;

3) informację zawierającą danę zamieszczone w ogłoszeniu. o którym mowa w art. 42

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Do użl.tkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na
budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o

zakończeniu budowy, jeźeli organ ten, w terminie l4 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane). Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, inwe§tor jest obowiązany uryskać pozwolenie na
użytkowanie. - dotyczy

zĘ. sTARosTY
Kiero\vnlK



83, l43, l02l2, 12913 i I2714, położonych w miejscowości Wola Pawłowska, obręb

Wola Pawłowska, gmina Ciechanów.

Inwestor do wniosku zńączył 4 egzemplarze projektu budowlanego oraz

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.

I nwestor zal ączył także :

- decyzję Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04.01.2010r., znak: RG.7624-9l09

o środowiskowych uwarunkowaniach, określającą środowiskowe uwarunkowania dla

realizacji, wg wariantu II, przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie Regionalnego

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego"

na działkach nr ew. 82, 83, 84' 85/1, 102/2, 1ż7/4, |2913, l35l2 i l43, położonych

w miejscowości Wola Pawłowska oraz na działce nr ew. 57 12, położonej

w miejscowości Baraki Chotumskie, gmina Ciechanów wraz z załącznikjem do

decyzji w postaci charakterysĘki przedsięwzięcia;

- decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia

29.03.2010r., znak: SKO/I/V/82/20I0, SKO/IN/84/2010, utrzymującą zaskarżoną

wlw decyzlę w mocy;

- decyzlę Wójta Gminy Ciechanów z dnia l8.1l20l5 r.', nr ll20l5, znak:

RG.6733,20.2015.HP2 o ustaleniu lokalizacji inwestycj i celu publicmego, ustalającą

lokalizację budowy kwatery składowania odpadów innych niż obojętne

i niebezpieczne kwatera B wraz z infrastrukfurą technicmą i obiektami

towarzyszącymi w ramach rozbudowy Regionalnego Zakła&l Gospodarki Odpadami

Komunalnymi (RZGOK) dla gmin regionu ciechanowskiego - etap 2 na dzialkach nr

ew.: 82, 83, 84, 85/1, l02l2, I27l4, I29l3 i l43, położonych w miejscowości Wola

Pawłowska, obręb Wola Pawłowska, gmina Ciechanów wraz z załącznikami;

- decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowi ę z dnia

09.02.2016r., znak: SKO/I/IV/813/2015, umarzającą postępowanie odwoławcze od

w/w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj i celu publicmego;

- decyzję Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14.02.2014 r., znak:

RG.6220,4.20|4.HP2 przenoszącą na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych



3. Inwestor może przystąpić do użl,tkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót

budowlanych pod^ warunkiem uzyskania pozwolenia na użl.tkowanie wydanego przez

właściwy organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uźytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru

budowlanego pr r"pro*idri obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z ań, 59a ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
wniosek o udzielenie pozwolenia na użlłkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do

przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Zgodnie z ustawą z dnia l6.1 l,200ó r. o opłacie skarbowej (Dz, U, z 20l5r,. poz, 783)

- Ópłata skarborła w uysokości 337 żł. ( l55 zł . + 9l zł- + 9| zl,)
została uiszcżona w dniu l2-04,20lór. (przclew)

ZŃacznlki :

- Projekt budowlany
(dwa egz. dla inwestora)

Otrzymuja :

1i.) Przeasiębiorstwo U§ług Komunalnych Sp. z o. o.." 
ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów

ż. ala M.G./M.G.

Do wiadomości :

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Ciechanowie
(+ 1 egz. proj. bud.)

ż. Urząd Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06 - 400 Ciechanów

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Sienkiewicza 27
0G400 Ciechanów

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Plocka 32
0ó-400 Ciechanów




