
 Stowarzyszenie „OKOLICA” w Białymstoku 

  

W ramach inwestycji przewiduje się budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych w Białymstoku o mocy przerobowej 120 tys Mg na rok wraz ze stacją 

waloryzacji żużla, zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z 

systemu oczyszczania spalin.  

  

Główne zagrożenia dla mieszkańców (wg mieszkańców) – uzasadnienie wniosku o 

wsparcie 

Spalarnia odpadów ma być zlokalizowana na terenie miasta Białegostoku w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz lasu. Mieszkańcy obawiają się nadmiernej emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery, uciążliwości związanych z hałasem i zapachem na 

terenie, który już w obecnym czasie charakteryzuje się wysokim stężeniem niebezpiecznych 

substancji w powietrzu. 

 

Do problemów mieszkańców dochodzi obawa o spadek wartości nieruchomości, dewastację 

terenów leśnych położonych w niedalekim sąsiedztwie planowanej lokalizacji spalarni oraz o 

wpływ na wody podziemne położone bezpośrednio na obszarze planowanej inwestycji. 

 

Jednocześnie Stowarzyszenie i mieszkańcy zauważają, iż przyjęty wariant inwestycji nie 

odpowiada na konieczność wprowadzenia skutecznej selektywnej zbiórki odpadów u źródła. 

 

  

Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców 

Prawnik Towarzystwa udzielił konsultacji w zakresie występowania do władz miasta o 

udostępnienie informacji w ramach informacji jawnej. Ekspert Towarzystwa przygotował 

uwagi do raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji, które złożono 29 

października 2009. 

 

W dniach 14.10.2009 r. i 29.10.2009 r. przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej z 

zakresu prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, w tym udziału społecznego 

w sprawach ochrony środowiska. W warsztatach wzięło udział 35 osób. 

 

Stowarzyszenie uczestniczy w konsultacjach społecznych, brało udział w Okrągłym Stole 

Odpadowym, zorganizowało panel ekspertów z udziałem miasta. 

 

Uwagi złożone do raportu przez Stowarzyszenie OKOLICA zostały rozpatrzone. Efektem 

tych i innych uwag była konieczność ponownego opracowanie raportu przez władze miasta. 

 

W czerwcu 2010 r. została wydana decyzja środowiskowa, od której Stowarzyszenie złożyło 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego opracowane przy wsparciu eksperta 

Towarzystwa w lipcu 2010 r. Po zapoznaniu się z licznymi uwagami stron postępowania 



Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową w grudniu 2010 r. i 

oddało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  

  

Kontakt z grupą: 

Stowarzyszenie „OKOLICA”, prezes: Małgorzata Grabowska-Snarska, ul. Pułaskiego 113/47, 

15-337 Białystok, tel. 607 635 983 e-mail: snary@go2.pl  
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