
burmistrz miasta
Maków Mazowiecki

woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, dnia 28 lutego 2022 roku

WIK.6220.9.2021.MW(6)

DECYZJA

Na podstawie art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) - dalej „ooś” oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 z późn. zm.) - dalej „Kpa” po rozpatrzeniu podania PETRO MAZOWSZE Sp. z o.o., Wola 

Szydłowska 45, 06-561 Stupsk z dnia 16 lutego 2022 roku (data wpływu: 18 lutego 2022 roku) 

w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji paliw na działkach nr 304/10; 304/11; 304/13; 

304/15; 304/16 położonej w miejscowości Maków Mazowiecki przy ulicy Cmentarnej”

ORZEKAM

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji paliw na działkach nr 

304/10; 304/11; 304/13; 304/15; 304/16 położonej w miejscowości Maków Mazowiecki przy ulicy 

Cmentarnej”.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynął 

wniosek PETRO MAZWOSZE Sp. z o.o. Wola Szydłowska 45, 06-561 Stupsk z dnia 24 listopada 2021 

roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie stacji paliw na działkach nr 304/10; 304/11; 304/13; 304/15; 304/16 położonej 

w miejscowości Maków Mazowiecki przy ulicy Cmentarnej”. Do wniosku dołączono dokumentację 

określoną w art. 74 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kpa. Zgodnie z art. 49 

Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 

nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W związku z powyższym w dniu 17 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

wydał obwieszczenie nr WIK.6220.9.2021.MW(2) o wszczęciu postępowania administracyjnego, 
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jedocześnie strony zostały zawiadomione, iż przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona 

w terminie, o którym mowa w art. 35 Kpa w powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji, wymogu 

uzyskania stosownych opinii, obowiązku umożliwienia stronom przed wydaniem decyzji 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Nowy termin 

załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 28 lutego 2022 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 17 grudnia 2021 roku. Ponadto pismem nr 

WIK.6220.9.202l.MW(3) z dnia 17 grudnia 2021 roku o wszczęciu postępowania oraz o przedłużeniu 

terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony Wnioskodawca.

W związku z tym, iż złożona wraz w wnioskiem dokumentacja zawierała braki merytoryczne 

Wnioskodawca pismem nr WIK.6220.9.2021.MW(4) z dnia 17 grudnia 2021 roku został wezwany do 

jej uzupełninia, w terminie 30 dni o daty otrzymania wezwania, o następujące informacje: mapę 

z zaznaczonym planowanym zagospodarowaniem terenu; wskazanie godzin otwarcia stacji paliw oraz 

planowanych godzin, w których uzupełniane będą zbiorniki; wskazanie, o którą z decyzji inwestor 

będzie ubiegał się po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; wyjaśnienie dlaczego 

wskazano, że inwestycja nie spowoduje przekształcenia niezagospodarowanych wcześniej terenów, 

jeżeli planuje się powiększenie aktualnie zajmowanej powierzchni; wskazanie powierzchni, którą 

zajmie stacja paliw po przebudowie oraz powierzchni biologicznie czynnej; wskazanie (w skali roku) 

planowanej do sprzedaży ilość poszczególnych paliw oraz płynu Adblue; uwzględnienie zapisów § 97 

ust. 1 oraz w § 109 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.); poprawne wyznaczenie odległości 100 m od granic 

przewidywanego terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie; prawidłowe opisanie 

gospodarki odpadami, uzasadnienie dlaczego eksploatacja obiektu nie wpłynie na zwiększenie ilości 

odpadów powstających aktualnie oraz podanie szacunkowych ilości i rodzajów odpadów powstających 

na etapie eksploatacji obiektu; doprecyzowanie, czy wskazana na str. 24 KIP pojemność zbiorników na 

paliwa łącznie wynosić będzie 50 m3; wskazanie prawidłowej liczby ujęć wody; wskazanie prawidłowej 

liczby pomników przyrody oraz aktów prawnych, którymi zostały one ustanowione; wskazanie 

poprawnych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania - zgodnie z Załącznikiem do 

Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 10) oraz uzupełninie informacji dotyczące odpadów o kodzie 150203; wskazanie właściwej 

odległości zabudowy zagrodowej i mieszkalno-usługowej od planowanej inwestycji; opisanie pkt. 7.3. 

Oddziaływanie na klimat akustyczny w stosunku do inwestycji planowanej do realizacji w Makowie 

Mazowieckim; wskazanie prawidłowej podstawy prawnej, w której zawarta jest definicja poważnej 

awarii.

Wnioskodawca nie uzupełnił braków w żądanym terminie.

2



W dniu 18 lutego 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynęło 

podanie z dnia 16 lutego 2022 roku o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Organ właściwy do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji 

przedsięwzięcia umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

-jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

up. BURj

■■intiia yfanda Dąbrowska 
STĘpCA 'BURMISTRZA

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 

dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie 

odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kpa).

Jednocześnie na podstawie art. 127a Kpa informuję, że 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 oświadczenia o zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna.

Otrzymują:
1. PETRO MAZOWSZE Sp. z o.o.

Wola Szydłowska 45, 06-561 Stupsk
2. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie)
3. a/a
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