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Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Już od początku roku Sekretariat Sieci rozpoczął 
prace związane z realizacją planów działań grup 
roboczych, które zaprezentowali przewodniczący 
grup podczas V Posiedzenia Plenarnego.

Do lipca br. włącznie Sekretariat Sieci zorganizował 
20 spotkań, w tym warsztaty z udziałem gości 
zagranicznych oraz kilka krajowych wizyt studyjnych. 

W celu wymiany dobrych praktyk w zakresie gospodarki 
odpadami, energetyki przyjaznej środowisku oraz 
przeciwdziałania hałasowi członkowie Sieci wzięli 
udział w wizycie do Niemiec. Relacja ze spotkania  
na 4 stronie Netlettera.

>>>

Kolejne pół roku za nami! Podsumowanie działań realizowanych 
w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2014 r.
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Kalendarium spotkań grup roboczych w I połowie 2014 r.

Data spotkania Tematyka

Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-ściekowej
27 stycznia 2014 r. Analiza ankiety sprawozdawczej za rok 2013 oraz ustalenie wspólnej metodyki weryfikacji 

sprawozdań
18-19 marca 2014 r. Plany gospodarowania wodami
8-9 kwietnia 2014 r. Ramowa Dyrektywa Wodna
28 kwietnia 2014 r. Ekspertyza dotycząca komunalnych osadów ściekowych, stan zaawansowania prac nad 

zmianami prawa dot. kwestii ściekowych, skutki wdrożenia Rozporządzenia nr 4/2014 
Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Wisły

4 czerwca 2014 r. Ramowa Dyrektywa Wodna
Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami

7 lutego 2014 r. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, strategia zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych, baza danych o odpadach, sprawozdania RP z realizacji przepisów 
UE w 2014 r. oraz wykorzystanie EMAS w nowych przepisach o odpadach

13 lutego 2014 r. Procedury przeprowadzania badań międzylaboratoryjnych dotyczących analizy składu 
morfologicznego odpadów komunalnych

29 kwietnia 2014 r. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z procesów oczyszczania spalin 
powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych

Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
5 lutego 2014 r. Pakiet: „The Clean Air Policy Package”, omówienie planów działań Grupy na rok 2014
21 marca 2014 r. Poradnik dla organów administracji publicznej „Podniesienie jakości i skuteczności 

zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza  
w województwie”

14 kwietnia 2014 r. Dokumenty strategiczne: Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) oraz 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu  
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)

Grupa Robocza ds. Hałasu
2-4 kwietnia 2014 r. Obszary ograniczonego użytkowania
3 czerwca 2014 r. Sposoby ochrony środowiska przed hałasem przy inwestycjach liniowych, cz. I - ekrany 

akustyczne
8 lipca 2014 r. Zmiany prawa w zakresie kluczowych zagadnień akustycznych w Prawie Ochrony 

Środowiska
Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych

28 marca 2014 r. Problematyka zmian i wydawanie pozwoleń zintegrowanych w świetle projektu zmian 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

17-18 czerwca 2014 r. Wymagania BAT w przemyśle celulozowo – papierniczym (konkluzje)
Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

26-28 marca 2014 r. Omówienie listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla Instytucji 
oceniających wnioski o dofinansowanie - cz. 1

24-26 czerwca 2014 r. Omówienie listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla Instytucji 
oceniających wnioski o dofinansowanie - cz. 2

Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
13-14 marca 2014 r. Włączanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w realizację projektów 

finansowanych ze środków UE na lata 2014-2020 oraz uodpornienie inwestycji na zmiany 
klimatu w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

>>>
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Spotkanie Grupy Roboczej ds. Hałasu  
z udziałem ekspertów z dziedziny akustyki

Wizyty studyjne

W trakcie tegorocznych polskich i zagranicznych 
wizyt studyjnych członkowie Sieci miel i 
okaz ję  poznać  funkc jonowan ie  ob iek tów 
dofinansowywanych przez Unię Europejską 
m.in. Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, Zakładu 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 
w Warszawie oraz zakładu Stora Enso Narew  
w Ostrołęce - jednego ze światowych liderów branży 
papierniczej. Dodatkowo Grupa Robocza ds. Hałasu 
miała możliwość zapoznania się z aparaturą służącą 
do pomiaru hałasu w środowisku na lotnisku Ławica  
w Poznaniu.

Wizyta Grupy Roboczej ds. OOŚ  
w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Uczestnicy wizyty studyjnej w Niemczech poznali 
mechanizmy funkcjonowania Zakładu Utylizacji 
Odpadów we Flörsheim Wicker, biokompostowni we 
Frankfurcie, spalarni odpadów we Frankfurcie oraz 
składowiska odpadów niebezpiecznych w Herfa-
Neurode. Relacja ze spotkania na 4 stronie Netlettera.

Goście honorowi

Wśród gości, którzy wzięli udział w spotkaniach 
organizowanych w ramach Sieci znaleźli się m.in. 
Pierre Buhler - Ambasador Francji w Polsce, Janusz 
Ostapiuk - wiceminister środowiska, Marcin Korolec 

- Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki 
Klimatycznej, Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, Witold Sumisławski - Prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Piotr 
Otawski - Podsekretrz Stanu - Główny Konserwator 
Przyrody.  

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami  
z udziałem wiceministra środowiska - Janusza Ostapiuka

Udział ekspertów

Jednym z celów utworzenia Sieci „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju” w Polsce jest wymiana 
informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich 
Unii Europejskiej, dlatego na spotkania grup roboczych 
oprócz ekspertów z Polski zapraszani są także goście 
zagraniczni.

W spotkaniach zorganizowanych w tym roku, wzięło 
udział kilku ekspertów z różnych krajów europejskich, 
w tym m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, 
francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego 
Rozwoju i Energii oraz niemieckiego Instytutu Inżynierii  
Wodnej i Zasobów Wodnych na Uniwersytecie w Essen.

Członkowie Sieci uczestniczą także w konferencjach 
z udziałem wybitnych krajowych ekspertów - 
wykładowców akademickich i pracowników jednostek 
badawczych. Osoby biorące udział w pracach Sieci 
miały okazję wysłuchać prezentacji ekspertów  
m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, 
Politechniki Łódzkiej, Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy oraz Instytutu Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych.

Ekspertyzy

Obecnie trwają prace nad opracowaniem 4 ekspertyz, 
których zakres tematyczny został przygotowany przez 
członków grup roboczych. Planowane jest zlecenie 
ekspertyz w następującym zakresie:

1. Analiza kosztów gospodarki odpadami 
komunalnymi, ponoszonymi przez gminy, a także 
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W dniach 23-27 czerwca 2014 r. miała miejsce 
kolejna wizyta studyjna, zorganizowana w ramach 
prac Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. 
W programie wizyty znalazły się zarówno 
zagadnienia związane z hałasem emitowanym  
przez transport kolejowy, drogowy i lotniczy, 
jak i kwestie dotyczące przetwarzania odpadów  
na terenie kraju związkowego Hesja.

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami uczestnicy wizyty 
mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem  
4 zakładów:

► „Park składowiskowy Ran-Men”  
 wraz z Heskim Centrum Zastosowań Energii  
 Odnawialnych i Wydajności Energetycznej  
 (Hessisches Anwendungszentrum  
 für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz  
 e.V.) w Flörsheim-Wicker,

► Instalacja do biologicznego przetwarzania  
 bioodpadów (RMB Rhein-Main Biokompost  
 GmbH) we Frankfurcie nad Menem,

opracowanie wytycznych dotyczących sposobu 
ustawowego wyznaczenia maksymalnych  
i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (wynikających z art. 6k  
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399));

2. III etap ekspertyzy, której celem jest 
przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) 
wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy;

3. P r z y g o t o w a n i e  m a t e r i a ł u  b a z o w e g o  
do opracowania Strategi i  postepowania  
z komunalnymi osadami ściekowymi na lata  
2014-2020;

4. Poradnik dla administracj i  publ icznej  
w zakresie podniesienia jakości i skuteczności 
zarządzania jakością powietrza w strefach celem 
zapewnienia czystego powietrza w województwach.

Platforma komunikacyjna

W tym roku  członkowie  Sieci uzyskali dostęp do 
platformy komunikacyjnej - narzędzia, które pomoże 
usprawnić prace grup roboczych. Platforma wyposażona 
jest m.in. w forum dyskusyjne ułatwiające komunikację 
osób biorących udział w pracach Sieci, kalendarium 
spotkań i działań grup roboczych i edytor do wspólnej 
pracy nad treścią dokumentów. Narzędzie umożliwia 
także tworzenie formularzy budżetowych, służących do 
przesyłania wniosków o dofinansowanie planowanych 
działań. Na platformie zarejestrowało się już ponad 
250 użytkowników! 

Wszystkich członków Sieci, którzy jeszcze nie 
zarejestrowali się na platformie, zachęcamy do 
założenia swoich kont.

Planowane wizyty studyjne

W drugiej połowie roku Sekretariat Sieci planuje 
organizację dwóch zagranicznych wizyt studyjnych 
oraz kilku krajowych spotkań. W najbliższym czasie 
dostępna będzie szczegółowa informacja w tym 
zakresie.

► Spalarnia odpadów komunalnych z odzyskiem  
 energii – „elektrociepłownia na odpady”  
 (MHKW – Müllheizkraftwerk) we Frankfurcie  
 nad Menem,

► Zakład podziemnego przetwarzania  
 i składowania odpadów niebezpiecznych  
 w Herfa-Neurode.

Hesja jest jednym z 16 krajów związkowych 
Republiki Federalnej Niemiec o powierzchni  
ok. 21 tys. km2, liczącym ok. 6 mln mieszkańców. 
Stolicą kraju związkowego jest Wiesbaden  
(ok. 270 tys. mieszkańców).

Główne cele gospodarki odpadami komunalnymi w Hesji:

• zapewnienie zbierania odpadów na obszarze  
 całego kraju związkowego,
• wypełnienie obowiązków ustawowych  
 w odniesieniu do wszystkich zebranych  
 odpadów,
• utworzenie i eksploatacja obiektów gospodarki  
 odpadami zgodnie z aktualnym stanem  
 techniki,
• zapewnienie opłat za gospodarowanie  

Wizyta studyjna w Niemczech
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 odpadami komunalnymi na poziomie  
 społecznie akceptowalnym.

Generalnie w Niemczech prawodawstwo w zakresie 
gospodarki odpadami, w tym stanowiące transpozycję 
prawa unijnego, jest przyjmowane na poziomie 
federalnym. Wdrażanie prawa należy natomiast do 
obowiązków krajów związkowych.

Podział zadań pomiędzy krajem związkowym 
(administracja na poziomie krajowym) a gminami 
w zakresie gospodarki odpadami przedstawia się 
następująco:

►  zadania kraju związkowego:

• zaplanowanie gospodarki odpadami  
 we współpracy z gminami odpowiedzialnymi  
 za gospodarowanie odpadami,
• sporządzanie bilansów (masowych)  
 dla odpadów komunalnych i podsumowywanie  
 danych na poziomie kraju związkowego,
• nadzór prawny nad gminami,
• wydawanie pozwoleń i nadzór nad jednostkami  
 zbierającymi i przetwarzającymi odpady,  
 w tym składowiskami odpadów,
• nadzór transportu odpadów,
• rozwiązywanie kwestii nielegalnego  
 gospodarowania odpadami i nielegalnych  
 instalacji oraz nakładanie kar;

► zadania gmin:

• sporządzenie koncepcji i bilansów gospodarki  
 odpadami,
• udział w planowaniu gospodarki odpadami,
• zbieranie i zagospodarowanie odpadów  
 komunalnych,
• zbieranie małych ilości odpadów  
 niebezpiecznych,
• usuwanie i zagospodarowanie nielegalnych  
 odpadów,
• konsultacje i działania informacyjno- 
 edukacyjne (PR) w dziedzinie gospodarki  
 odpadami,
• uregulowania statutowe dotyczące obowiązku  
 przekazania odpadów i pobierania opłat za  
 zagospodarowanie odpadów.

„Park składowiskowy Ren-Men”

Przykładem przedsiębiorstwa prowadzącego 
działalność w zakresie gospodarki odpadami 
był zaprezentowany uczestnikom wizyty Park 
składowiskowy Ren-Men. Firma ta została założona 
przez dwa powiaty Main Taunus i Hochtaunus, które są 
jej właścicielami (po 50%).

Obszary działalności przedsiębiorstwa w zakresie 
gospodarki odpadami obejmują:

• eksploatację dwóch składowisk odpadów,
• eksploatację punktów zbierania surowców  
 wtórnych,
• usługi logistyczne,
• eksploatację 2 instalacji do przetwarzania  
 biomasy,
• eksploatację sortowni surowców wtórnych  
 i wytwórnię paliw alternatywnych,
• eksploatację instalacji do przetwarzania  
 odpadów drewna,
• eksploatację dwóch elektrowni na biogaz,
• prowadzenie Domu czystej energii.

Na terenie należącym do „Parku składowiskowego 
Ren-Men” działają również inne firmy prowadzące 
działalność w zakresie gospodarki odpadami,  
a w których „Park” ma swoje udziały. Park stara się 
wspierać działalność małych innowacyjnych firm. 
Zasady współpracy są następujące:

a) grunt jest dzierżawiony, a nie sprzedawany,  
 poszczególnym firmom,
b) wszelkie wymagane zezwolenia  
 na prowadzenie działalności, w tym  
 w zakresie ochrony środowiska, posiada  
 „Park”, a firmy współpracujące wykonują swoją  
 działalność na podstawie zezwoleń  
 posiadanych przez „Park”,
c) działalność współpracujących firm powinna  
 mieć charakter innowacyjny.

„Park” przykłada bardzo dużą wagę do relacji  
z miejscową społecznością oraz lokalnymi politykami, 
starając się, aby z jednej strony prowadzona  
działalność była jak najbardziej transparentna,  
a z drugiej strony, aby okoliczni mieszkańcy mieli 
dodatkowe korzyści z działalności firmy – w tym 
celu na terenie „Parku” działa punkt selektywnego 
zbierania odpadów, do którego mieszkańcy mogą 
bezpłatnie przywozić odpady. Organizowane  
są również „Dni Otwarte”, w trakcie których każdy 
może zwiedzić zakład, na części ściany spalarni 
biomasy utworzono ścianę wspinaczkową, silniki 
na biogaz składowiskowy noszą imiona lokalnych 
polityków z różnych ugrupowań partyjnych  
(firma potrzebuje stabilnych warunków pracy  
i zrozumienie ze strony władz, niezależnie od tego, 
jakie ugrupowanie aktualnie sprawuje władzę). 

>>>
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Ścianka wspinaczkowa na budynku generatora  
prądu z biogazu, Park Składowiskowy Ren-Men

Instalacja do biologicznego przetwarzania bioodpadów 
(RMB Rhein-Main Biokompost GmbH) we Frankfurcie

Obiekt zlokalizowany jest w przemysłowej dzielnicy 
miasta, w pobliżu  innych zakładów pracy, a także 
domów mieszkalnych. Z tego względu inwestycji 
postawiono bardzo wysokie wymagania, szczególnie 
w zakresie neutralności odorowej, stąd m.in. 
hermetyczna instalacja oraz podciśnienie w halach. 
Instalacja została wybudowana w 1999 r. W zakładzie 
przetwarza się rocznie ok. 35.000 Mg bioodpadów 
(ok. 95% z gospodarstw domowych i ok. 5%  
z przemysłu), a uzyskuje się ok. 17.000 Mg produktów 
w postaci kompostów, ziem itd., posiadających 
stosowne certyfikaty oraz 2 mln m³ biogazu. Produkty 
sprzedawane są również mieszkańcom w sklepie 
znajdującym się na terenie zakładu. W trakcie procesu 
masa odpadów zmniejsza się o ok. 40% z powodu 
częściowego rozkładu materiału oraz odparowania 
pary wodnej i ulotnienia się dwutlenku węgla. Woda jest 
w pełni zawracana do procesu i służy do nawadniania 
wsadu do procesu fermentacji – w instalacji nie powstają 
ścieki. Wytwarzane w procesie technologicznym 
ciepło jest wykorzystywane w zakładzie, a nadwyżka 
(ponad potrzeby własne zakładu) jest sprzedawana.  

W zakładzie jest wytwarzany również prąd elektryczny 
z biogazu.

Do zakładu są przyjmowane również odpady 
zielone, z których oddzielane jest drewno, które jest 
następnie kierowane do elektrociepłowni na biomasę,  
a pozostałość jest kierowana do innej kompostowni (na 
odpady zielone). 

Ze względu na fakt, że środki finansowe na budowę 
instalacji wyłożył partner prywatny, miasto – zgodnie  
z umową PPP – co roku płaci określoną kwotę,  
a ponadto określoną stawkę za każdą tonę przyjętych 
odpadów. Instalacja jest dochodowa (tym bardziej, że 
sprzedaje swoje produkty).

Spalarnia odpadów komunalnych z odzyskiem energii  
– „elektrociepłownia na odpady” 
(MHKW – Müllheizkraftwerk)

Kolejnym zakładem odwiedzonym przez grupę  
na terenie Frakfurtu był MHKW Müllheizkraftwerk 
Frankfurt am Main. W zakładzie prowadzona 
jest działalność w zakresie spalania odpadów 
dostarczanych z terenu miasta. Spalarnia rozpoczęła 
swoją działalność w 1965 r. i od tego czasu przeszła 
szereg modernizacji oraz ulepszeń. Obecnie ok. 2/3 
spalanych odpadów stanowią odpady komunalne,  
a ok. 1/3 – odpady przemysłowe. W spalarni funkcjonują 
3 linie technologiczne o mocy przerobowej 22 Mg/h 
każda. Oznacza to, że do spalarni musi być dostarczone 
dziennie ok. 1.500 Mg odpadów. W dni robocze  
do spalarni jest dostarczane ok. 2.200 Mg odpadów,  
aby spalarnia mogła pracować 7 dni w tygodniu. 
Powstający w procesie spalania żużel (ok. 250 kg z 1 Mg 
odpadów) jest przetwarzany w instalacji znajdującej się  
w „Parku składowiskowym” w Flörsheim-Wicker (dokąd 
w 2000 r. została przeniesiona instalacja z Frankfurtu). 
W trakcie przetwarzania żużla są wydzielane 
metale żelazne i nieżelazne, które następnie są 
wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym. Żużel 
po przetworzeniu jest wykorzystywany w pracach  
na składowiskach odpadów.

Z kolei powstające w procesie oczyszczania spalin  
w spalarni odpadów pyły, które w większości 
stanowią odpady niebezpieczne, są wykorzystywane  
w podziemnych kopalniach soli potasowych. 

Sala wykładowa w spalarni odpadów we Frankfurcie (w tle schemat 
przedstawiający produkcję prądu ze spalania odpadów)
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Zakład podziemnego przetwarzania i składowania 
odpadów niebezpiecznych w Herfa-Neurode

Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Zakład 
podziemnego przetwarzania i składowania odpadów 
niebezpiecznych w Herfa-Neurode.

Firma prowadzi swoją działalność w tym zakresie 
od ok. 40 lat. Odpowiednio przetworzone odpady są 
wykorzystywane do wzmacniania filarów w kopalni, 
a także budowy podsadzek. W kopalni Hattorf, którą 
odwiedzili uczestnicy wizyty, eksploatowane są  
2 pokłady soli – na poziomie ok. 700 i 800 m. Obecnie 
sól jest wydobywana w odległości ok. 30 km od 
szybu głównego, co oznacza, że powstały znaczące 
ilości korytarzy, które trzeba zabezpieczyć przed  
tąpnięciami. Szacuje się, że kopalnia będzie mogła 
prowadzić swoją działalność jeszcze przez około 10 lat. 

Do kopalni większość odpadów dostarczana jest luzem 
w cysternach. Z każdej partii pobierane są próby, które 
są w pierwszej kolejności porównywane wizualnie  
z próbkami stanowiącymi „wzorce”, a potem 
poddawane standardowym analizom (na terenie 
kopalni funkcjonuje akredytowane laboratorium). 
Próbki są magazynowane „na wieczność”, aby w razie 
nieprzewidzialnych sytuacji można było je jeszcze raz 
przeanalizować. 

W instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi, 
w zależności od składu, do odpadów dodawane są 
odpowiednie dodatki i mieszanki. W wyniku reakcji 
na zawartość w odpadach aluminium powstaje 
wodór. Z tego powodu, tzw. big-bagi do których 
trafiają odpady, są przechowywane w wiatach 
na powierzchni ziemi przez ok. 24 godziny, aby 
wodór całkowicie się ulotnił. Wszystkie big-bagi są 
oznakowane. Następnie są transportowane pod ziemię 
i ustawiane w miejscach, które wymagają wzmocnienia 
(z reguły 3 rzędami na wysokość 3 big-bagów)  
i zasypywane mokrą solą, która po stwardnieniu 
zapewnia, że cała przestrzeń jest wypełniona 
materiałem. 

Odnotowywane jest, w którym miejscu zostały 
wykorzystane poszczególne partie odpadów. Opisany 
proces jest uznawany za proces odzysku z uwagi 
na to, że odpady stanowią wzmocnienie dla filarów  
i gdyby ich nie użyto, konieczne byłoby użycie innych 
materiałów. Zgodnie z definicją przez odzysk rozumie 
się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest 
użyteczne zastosowanie przez zastąpienie innych 
materiałów, które zostałyby użyte do spełnienia 
danej funkcji, lub w wyniku którego odpady byłyby 
przygotowane do spełnienia takiej funkcji w danym 
zakładzie lub ogólnie w gospodarce. 

Zakład przetwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych 
w Herfa-Neurode

Widok w miejscowości Heringen na hałdę usypywaną od 160 lat 
działania kopalni w Herfa-Neurode

Problematyka Hałasu 

W trakcie wizyty poruszono również kwestie dotyczące 
hałasu. Na temat tego zagadnienia dyskutowano 
przede wszystkim podczas wizyty w Heskim Urzędzie 
ds. Środowiska i Geologii oraz w trakcie wizyty w Domu 
Środowiskowym w Kelsterbach.

Omówione zostały wyniki pomiarów hałasu i drgań 
emitowanych przez transport szynowy w dolinie Renu 
środkowego w okolicy Rüdesheim-Assmannshausen. 
Uczestnikom spotkania zaprezentowano mapy 
akustyczne dla regionu Hesja oraz przedstawiono 
działania minimalizujące negatywne oddziaływanie  
w tym zakresie. Omówiono szczegółowe efekty prac 
np. mapy hałasu aglomeracji Wiesbaden odnoszące się 
do hałasu emitowanego przez ruch uliczny oraz mapy 
akustyczne hałasu powodowanego przez lotnisko we 
Frankfurcie. Przedstawione zostały również kolejne 
etapy działań wynikających z analiz powyższym map, 
przede wszystkim w zakresie tworzenia planów działań 
antyhałasowych. Gospodarze zwrócili uwagę, że heskie 
społeczeństwo bierze aktywny udział w procedurach 
związanych z ograniczaniem hałasu w środowisku, 
poprzez m.in. uczestnictwo w konsultacjach 
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społecznych, udział w weryfikacji propozycji działań 
minimalizujących negatywny wpływ hałasu. Wpływa to 
pozytywnie na świadomość społeczną oraz przyczynia 
się do wypracowania kompromisów w celu osiągnięcia 
zakładanego celu - ograniczania emisji hałasu. 

Prezentacje zaowocowały żywą dyskusją na temat 
technik sporządzania map akustycznych w obu 
krajach oraz działań podejmowanych w celu 
ograniczenia hałasu. Podkreślano odmienne podejście 
niemieckich partnerów np. w zakresie ochrony 
terenów z zabudową mieszkaniową zlokalizowanych 
na terenie objętym izolinią dopuszczalnego 
poziomu hałasu, jak również wskaźników oceny, 
które uwzględniają maksymalny poziomu dźwięku.  
Co istotne, w obecnie przygotowywanych zmianach 
prawa w zakresie hałasu Ministerstwo Środowiska 
zaproponowało uwzględnienie „heskiego” wskaźnika 
również w polskich przepisach prawa. Temat ten był 
kontynuowany podczas spotkania Grupy Roboczej 
ds. Hałasu 8 lipca 2014 r., poświęconego zmianom 
prawa w zakresie kluczowych zagadnień akustycznych  
w prawie ochrony środowiska.

Problematyki hałasu lotniczego oraz współdziałania 
z inicjatywami społecznymi została poruszona 
podczas wizyty w Centrum Informacyjnym Domu 
Środowiskowego w Kelsterbach. Głównym zadaniem 
ośrodka jest przekazywanie niezależnych, neutralnych 
informacji gminom, obywatelom i organizacjom  
o lotnisku i regionie poprzez: multimedialne, 
interaktywne Centrum Informacyjne, organizację 
imprez związanych z lotniskiem (Akademia Letnia, 
ICANA), prowadzenie i rozwijanie oferty informacyjnej 
w Internecie (2 strony www, blog, Twitter, kanał na 
Youtube). W zakres działań wpisuje się również 
zlecanie i nadzorowanie monitoringu, analiza wyników 
i prezentacja. 

Dzięki zastosowaniu licznych narzędzi interaktywnych 
bogate centrum jest źródłem wiedzy, zarówno  
w zakresie wypracowywania kompromisów na etapie 
prac projektowych oraz rozbudowy, a także obecnego 
funkcjonowania największego lotniska w Europie - 
lotniska we Frankfurcie. Wizyta w obiekcie po raz kolejny 
podkreśliła dużą rolę dialogu ze społeczeństwem 
w zakresie działań mających na celu ograniczanie 
hałasu w regionie Hesja. Władze regionu są otwarte 
na sugestie mieszkańców. Przykładem uwzględniania 
zdania społeczeństwa jest m.in. zakaz lotów w nocy 
oraz opracowywanie pakietu antyhałasowego. 

Interaktywna mapa hałasu lotniska we Frankfurcie, prezentowana 
gościom Centrum Informacyjnego Domu Środowiskowego 

w Kelsterbach (przedmieścia Frankfurtu)

Warto podkreślić, ze poprzez swoje działania  
i inicjatywy, miasto Frankfurt zdobyło tytuł Zielonej 
Stolicy Europy w 2014 r.

Wizyta w Hesji była doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń w zakresie zagadnień związanych  
z gospodarką odpadami oraz przeciwdziałania hałasowi 
w środowisku, zarówno na etapie proceduralnym,  
jak i w bezpośrednich działaniach wpływających  
na warunki życia ludzi. 

Dziękujemy Beacie Kłopotek – członkini Grupy 
Roboczej ds. Gospodarki Odpadami oraz Monice 
Górniak-Napora – członkini Grupy Roboczej ds. Hałasu 
za przygotowanie artykułu. 

>>>
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17-18 czerwca 2014 r. w Ostrołęce odbyło 
się spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń 
Zintegrowanych, działającej w ramach krajowej 
sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. 

Priorytetowym celem prac Grupy Roboczej  
ds. Pozwoleń Zintegrowanych jest wymiana 
informacji na temat pojawiających się konkluzji BAT  
i wynikających z nich obowiązków.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji Małgorzaty 
Michniewicz z Instytutu  Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych na temat wymagań BAT w przemyśle 
celulozowo-papierniczym.

Konkluzje BAT są dokumentami przyjmowanymi  
w drodze decyzji Komisji Europejskiej obowiązującymi 
dla instalacji w państwach członkowskich UE. Konkluzje 
BAT mają charakter wiążący prawnie, oznacza to, 
że definiują wartości emisji, które nie mogą zostać 
przekroczone. 

Drugiego dnia wizyty członkowie Grupy zwiedzili zakład 
Stora Enso Narew (SE Narew) w Ostrołęce.

Stora Enso jest jednym z największych producentów 
wyrobów drzewnych i papierniczych na świecie,  
w tym papierów do druku, wysokiej jakości papierów 
graficznych, opakowaniowych i drewna.

W Polsce zakłady produkcyjne Stora Enso 
zlokalizowane są w Ostrołęce, Łodzi, Tychach  
i Mosinie. W Murowie znajduje się zakład przetwórstwa 
drewna. 

Główne wytwarzane produkty to: papiery przemysłowe, 
worki papierowe, tektura falista, pudła oraz opakowania 
z tektury laminowanej.

W Ostrołęce  mieści się siedziba polskiego oddziału 
firmy oraz największy z zakładów Stora Enso w Polsce. 
W zintegrowanym kompleksie Stora Enso Narew  
w Ostrołęce zlokalizowane są: 

► Zakład Celulozy i Papieru, 
► Zakład Tektury i Pudeł, 
► Zakład Worków Papierowych. 

W Zakładzie Celulozy i Papieru powstają papiery 
pakowe i techniczne MG Kraft, workowe oraz 

Wizyta studyjna w Stora Enso Narew
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makulaturowe papiery do produkcji tektury falistej.

Zakład Tektury i Pudeł produkuje tekturę falistą  
3 i 5-warstwową we wszystkich rodzajach fali.  
Z tektur wykonywane są różne rodzaje pudeł  
klapowych i fasonowych o wymiarach, konstrukcji  
i szacie graficznej wg wymagań klienta. 

Zakład Worków Papierowych wyposażony jest  
w 3 pełne ciągi workarskie. Wytwarza wiele 
asortymentów worków: otwarte klejone, otwarte szyte, 
wentylowe, także worki w rolach. Potencjały techniczne 
pozwalają na ogromne zróżnicowanie ich wielkości  
(2 kg – 50 kg).

Stora Enso Narew realizuje inwestycję pod nazwą 
„Budowa Zakładu Papierniczego Maszyna Papiernicza 
MP5”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu 
Innowacyjna Gospodarka. 

Dzięki innowacyjnym technologiom, które będą 
stosowane do produkcji papieru na MP5, zostaną 
znacznie podwyższone parametry ilościowe  
i jakościowe papieru - przez co zostanie obniżona 
waga opakowań.

Produkty wprowadzone na rynek dzięki realizacji 
projektu będą się charakteryzowały:

• obniżoną gramaturą papieru (niższa waga  
 1 m²  tzw. GSM),
• lepszymi parametrami niż dostępne aktualnie  
 na rynku, w szczególności wytrzymałością  
 i stabilnością.

Kluczowym aspektem z punktu widzenia ochrony 
środowiska przy produkcji papieru o niższej gramaturze 
będzie zmniejszenie zużycia wody, środków 
chemicznych, energii oraz makulatury. 

Stora Enso Narew stosuje wysokoefektywne  
i proekologiczne rozwiązania, wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom prawodawstwa Unijnego oraz 
Krajowego. Zakład nie tylko stosuje innowacyjne 
rozwiązania współspalania biomas, ale także może 
zapewnić rozwój lokalnej produkcji agrobiomas  
i biopaliw. 

Stora Enso:

• Zatrudnia około 30 tysięcy pracowników  
 w 35 krajach na świecie,
• W 2011 r. przychody firmy ze sprzedaży  
 wynosiły 11 miliardów euro,
• Wartość rynkowa firmy wynosi 3,7 miliarda euro,
• Stora Enso jest notowana na giełdzie  
 w Sztokholmie i Helsinkach.

Uczestnicy spotkania w Zakładzie Stora Enso Narew

Uczestnicy spotkania w Zakładzie Stora Enso Narew


