
§TAROSTA ClECHANOWSK|

AI,.6740.772.2018
Ciechanów, dnia 2019.02.14

DECYZJA Nr 86l2019
Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2018 r.,poz.2096 ze zm.) oraz art.36 aust. l i 3 w zwiąku z art.

34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 20|8 r.,poz. 1202 ze nrl.),

- po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych Sp. z o. o.,
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanóą działające1 przez pełnomocnika
- Panią Halinę Karmolińską - Słotkowską z dnia 27.12.2O18 r. w sprawie wydania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę nr 268/2016 z dnia |9.05.2016 r., mak: AB.6740.94,2016,
wydanego przez Starostę Ciechanowskiego, doĘczącego budowy kwatery składowania
odpadów innych niż obojetne i niebezpieczne - kwatery B wraz z infrastrukturą techniczną
i obiektami towarzyszącymi: pompownią odciekóq pompownią wód opadowych i zbiorni-
kiem wód opadowych w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego (II ETAP) na działkach nr ew.: 85/l, 83,
I43, 102/2, l29l3 i 127/4, położonych w miejscowości Wola Pawłowska, obręb ew. 004l-
Wola Pawłowska, gmina Ciechanów, z powodu konieczności wprowadzenia istotnych
zmian w stosunku do zatwierdzonego proj ekfu budowlanego.

orzekam

-zmienićostatecznądecyzjęStarostyCiechanowskiegonr268/2016zdnia19.05.2016r.
znak: A8.6740.94.2016 z dnia 19.05,2016 r., zatwierdzającą projekt budowlarry i udzielającą
Przedsiębiorstwu Usług Kommalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, pozwolenia na budowę
kwatery składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne - kwatery B wraz
z infrastrukturą techniczną i obiektami towarryszącymi: pompownią odcieków, pompownią
wód opadowych i zbiornikiem wód opadowych w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładll
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego (II ETAP) na
działkach m ew.: 85/l, 83, 143, 10212, l29l3 i |2714, położonych w miejscowości Wola
Pawłowska, obręb ew. 0041 - Wola Pawłowska, gmina Ciechanów, w następuj ący sposób:

- u d z i e l a m Przedsiębiorstwu Usfug Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, pozwolenia
na budowę kwatery składowania odpadów innych niż oboj ętne i niebezpieczne - kwatery B
wraz z infrastrŃturą techniczną i obiektami towarzyszącymi: pompownią odciekóq
pompownią wód opadowych, zbiornikiem wód opadowych, pompownią wód opadowych
do celów podlewania zieleni wraz z 2 studniami czerpalnymi z zaworami (obiekt nr 4a),
odcinkiem rurociągu tlocznego wód opadowych do celów podlewania zieleni i pryzm w
kompostowni, nowymi odcinkami drogi przeciwpożarowej, drogi dla kompaktora i drogi
technologicznej ofaz rezerwą terenu pod rozbudowę zbiornika na wody opadowe w
ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komurralnymi dla grnin
Regionu Ciechanowskiego (II ETAP) na działkach rrr ew.: 85/l, 83, I43, I02l2, 129/3 i I27/4,
położonych w miejscowości Wola Pawłowska, obręb ew. 0041 - Wola Pawłowska, gmina
Ciechanów, - wg zamiennego proj ektu budowlanego starrowiącego zńącznik do niniejszej
decyzji:'
- pozostałe warunki decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 268120|6 z dnia 19.05.2016 r.,

znak: AB.6740.94.20|6 - nie ulegają zmianie.
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2
uzasadnienie

Starosta Ciechanowski decyzją rlr 268120|6 z dnia 19,05.2016 r., znak: AB.6740.94.

2016 udzielił Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o., w Ciechanowie,
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów pozwolenia na budowę kwatery składowania odpadów

innych niż obojętne i niebezpieczne - kwatery B wraz z infrastrukhrrą techniczną i obiektami

towarzyszącymi; pompownią odcieków, pompownią wód opadowych i zbiomikiem wód
opadowych w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
dla gmin Regionu Ciechanowskiego (II ETAP) na działkach nr ew.: 85/1, 83, 143, |0212, I29l3
i 12'714, położonych w miejscowości Wola Pawłowską obręb ew. 0041 - Wola Pawłowską
gmina Ciechanów.

W dniu 27 .12.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wpłnął wniosek
Inwestora o zmianę wlw decyzji Starosty Ciechanowskiego o pozwolenie na budowę wraz
z 4 egzemplarzami projektu budowlarrego zamierrnego z uwagi na konieczność wprowadzenia
istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego pĄektu budowlanego, polegających na:

1. zmianie fuŃcji drogi wokoł kwatery B z drogi technologicznej na drogę przeciwpożarową
oraz zmianiejej lokalizacji, szerokości, fuków i powierzcbni;

2. zmiulie rzędnych góry i spodu skarp oraz zrnianie kąta nachylenia skarp kwatery B;
3. zmianie obrysu i rzędnej dna kwatery B;
4. zmianie lokalizacji, szerokości i rzędnych rowu opaskowego;
5. zmianie lokalizacji, długości, szerokości i powierzchni drogi technologicznej i platformy

wyładowczej;
6. zmianie lokalizacji, długości i powierzchni drogi dla kompaktora;
7 . zmianie lokalizacji i parametrów zbiomika na wody opadowe;
8. zaprojektowaniu rezerwy terenu pod rozbudowę zbiomika na wody opadowe;
9, zaprojektowaniu pompowni wód opadowych do celów podlewarria zieleni wraz z 2

studniami czerpalnymi z zautorarni (obiekt nr 4a);
l0. zaprojektowarriu nowego odcinka rurociągu tłocmego wód opadowych do celów

podlewania zieleni i pryzm w kompostowni;
11. zaprojektowaniu punktu czerpalnego wody do celów podlewania zieleni oraz punktu

czerpalnego wody na placu kompostowni do podlewania pryzm kompostowni;
12. zmianie średnicy drenżu w kwaterze B;
13. zaprojektowaniu rur ochronnych na kablach elekĘcmych pod drogami;
14. zaprojeklowaniu kabla elektrycznego do zasilenia pompowni wód opadowych;
15. przebudowie studni elektrycznej na żw. typ ciężki;
16. przełożeniu istniejących kabli elektrycznych oraz zmianie lokalizacji sfudni

elektrycznej, kolidujących z projektowanym zbiomikiem na wody opadowe;
17. zmianie usytuowania 2 sź. latami oświetlenia terenu;
18. zmiarrię lokalizacji i długości rurociągu tłocmego wód opadowych do zbiomika wód

opadowych - obielrlu nr 4 wraz z projektowanymi studniami DN1200;
19. zmianie lokalizacji, długości, średnicy i spadku instalacji drenźu kwatery B;
20. zaproj ektowaniu zasuwy przy pompowni (obiekcie nr 3);

21. przełożeniu istniejących kabli elektrycznych, w Ęm studni w okolicy miejsca
magazynowania odpadów palnych - obiektu nr 012;

22. zmiuie lokalizacji, długości i szerokości proj ektowarrego pasa zieleni izolacyjnej
położonego przy południowej części kwatery B oraz zmianie ilości sźuk nasadzeń w pasie

zieleni izolacyjnej;
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23. zmiarie lokalizacji, szerokości, układu biegów schodowych, ilości stopni i spoczników
schodów prowadzących na podkwaterę B II;

24. zmianie położenia studni odgazowujących;
25. zmianie całkowiĘ ilości składowanych odpadów w kwaterze B (z ok. 420 000 Mg

na 390 000 Mg);
26. zmianie docelowej rzędnej wierzchowiny kwatery B po jej rekulĘwacji (z ok. 162 m

n.p.m. na |62,65 m n.p.m.);
27, rczygnacji z maty przeciwerozyjnej;
28. zaprojektowaniu nowych odcinków drogi przeciwpożarowej, drogi dla kompaktora

i drogi technologicznej.
Inwestor przedłoĘł tŃłże do wglądu dziennik budowy.
Poniewż Inwestor spełnił wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa

przychylono się do wniosku i orzeczono jak w sentencj i decyzji.

pouczenia

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do
Woj ewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego
w terminie cźemastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art.lzl § l i 2 kpa).
Przed upływem terminu do wniesięnia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu
(art. l30§lkpa).
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzj i (ań. l30 § 2 kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed upĘwem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się
prawa do wniesienia odwołania (art, l30 § a Ęa).
Zgodnie z treścią art. l27a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U z 2018 r,, poz. 2096 ze zm.):

§ l. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracj i publicznej oświadczenia
o zrzęczenil się prawa do wniesienia odwołania przez ostatrrią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostatecma i prawomocna.
W prrypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzęczeniu się prawa do
odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysfuguje prawo do odwołania się
ani skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z ustawą ż dnia ló.l 1.200ó l. o opłacic skarbowej (Dz. u. z20l8 l-, poz. lo44 zę a,n.)

oplata skalbowa w wysokości 539 zl została uiszczona w dniu l4.01.20l9_ł.(przelęw baDkowy).

).
4.

2.

5.

Otrzymują:

( |Pani Karolina Karmolińska - Slotkowska

- - pelnomocnik Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych Sp. z o. o.
(adres w aktach sprawy)

2. a/a MG/MG
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stony zżekły się p€Wa do odwolania
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Decrzia stała sĘ ostateczna i pravrqnocna
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lierownik

Decyzja

Ciechanów, dnia,.,.ł.o .§.z,,19,19,y......

lerminu do ,łniesienia odwolania,
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Do wiadomŃci :

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

2, Urząd Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna E

0ó-400 Ciechanów

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitrrny
ul. Sienkiewicza 27
06-400 Ciechanów

4. Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej
ul. Plocka 32
06-400 Ciechanów

Załaczniki: zalnienny projekt budowlany (dwa egzemplarze dla inwestora)


