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W E Z W A N I E

 Na podstawie art. 50 § 1 i art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wzywam ponownie 
do uzupełnienia braków w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w złożonym do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku raporcie o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektów przeznaczonych na działalność usługowo 
– produkcyjną, składających się z:

1. Termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
(w tym zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów 
energetycznych) wraz z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej;

2. Przetwarzania osadów ściekowych i skratek pochodzących z komunalnych 
i przemysłowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym zapleczem technicznym 
i magazynowym z możliwością wytwarzania produktu – nawozu rolniczego lub innych 
substancji polepszających glebę;

3. Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów – w tym stacji diagnostycznej pojazdów 
specjalistycznych, oraz pojazdów osobowych i ciężarowych,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury jak: budynek socjalno-biurowy, dwie wagi 
samochodowe, parking, ogrodzenie terenu, sieć sanitarna, deszczowa itp.”, poprzez :

1. Przedłożenie nowego wykazu odpadów przetwarzanych termicznie w planowanej instalacji 
w wyniku procesów R1 i D10 z podaniem ich kodów, rodzaju i ilości. O rezygnacji przez 
inwestora z części przewidzianych do termicznego przekształcania odpadów organ został 
poinformowany postanowieniem Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 30 stycznia 2017r., 
znak: RK.6220.08.2017. W przypadku faktycznej rezygnacji z przetwarzania odpadów 
z grup 19 i 20 wg katalogu odpadów raport o oddziaływaniu na środowisko należy 
dostosować do stanu faktycznego.

2. Wskazanie miejsca i urządzeń w instalacji, w których zachodzić będą procesy R1 i D10 
(z uwzględnieniem art. 94 ust. 1 ustawy o odpadach) z zaznaczeniem ich na schemacie 
graficznym.

3. Jednoznaczne określenie rodzaju odpadów przetwarzanych na linii technologicznej 
o wydajności 1 Mg/h oraz na linii o wydajności 2 Mg/h.

4. Szczegółowe wskazanie w jaki sposób (przy pomocy jakich urządzeń i procesów) 
planowana do realizacji instalacja termicznego przekształcania odpadów spełniać będzie: 

 wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz 



sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016r. 
poz. 108);

 wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie 
wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1819).

5. Określenie w jaki sposób jest traktowane przez inwestora paliwo alternatywne (rdf). 
Z raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, iż raz jest traktowane jako paliwo, a raz 
jako odpad. Ponadto z raportu wynika, iż energia elektryczna, wyprodukowana 
w instalacji termicznego przetwarzania odpadów będzie wykorzystywana do własnych 
potrzeb, a nadmiar będzie odprowadzany do sieci publicznej i ogrzewania obiektów 
w m. Nowy Dwór. W związku z powyższym proszę odnieść się do wymogu art. 95 ust. 3 
ustawy o odpadach. W przypadku, gdy paliwo będzie traktowane jako odpad, proszę 
dokonać kwalifikacji zgodnie z katalogiem odpadów. 

6. Określenie czy planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. Jeśli tak, należy proponowaną technologię porównać z najlepszymi 
dostępnymi technikami (BAT). 

7. Wskazanie spełnienia przez instalację do przetwarzania skratek i osadów ściekowych 
z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków wymogu art. 96 ust. 4 ustawy 
o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r. poz. 257). 

8. Przenalizowanie czy planowana do budowy studnia głębinowa kwalifikuje się do § 3 ust.1 
pkt 42 lit. b, pkt. 70 lub pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 
poz. 71 j.t.) wraz z podaniem parametrów eksploatacyjnych (głębokość, wydajność, lej 
depresji).

   Powyższe uzupełnienie należy sporządzić w 3 egzemplarzach: 1 egz. przedłożyć 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku, zaś 2 egz. Wójtowi 
Gminy Nowy Dwór.

Nie uzupełnienie ww. braków we wskazanym zakresie i terminie, spowoduje 
wydanie rozstrzygnięcia przez tutejszy organ w oparciu o posiadany materiał 
dowodowy.

 Jednocześnie zawiadamiam zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, iż nie jest możliwe 
załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. W związku z powyższym 
wyznaczam  nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Do wiadomości:
Wójt Gminy Nowy Dwór

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik
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