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Agenda* 
Spotkanie Grupy Roboczej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

Kostrzyn n/Odrą, 3 – 5 czerwca 2013 r. 
 
 
3 CZERWCA 2013 R. 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników spotkania w HOTELU Bastion w Kostrzynie n/O  
(ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą http://www.hotel-bastion.pl/pl.html , doba 
hotelowa do godz. 12.00) 
 
4 CZERWCA 2013 R. 

7.00 - 9. 00 Śniadanie  

9.00 – 17.00 Obrady grupy 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników 

9.15 – 11.00  Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście 
ochrony wód i osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych na podstawie 
RDW 1 - Jan Błachuta, przedstawiciel IMGW-PIB 

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa 

11.20 – 13.00 Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście 
ochrony wód c.d.  - Jan Błachuta, przedstawiciel IMGW-PIB 

13.00 – 14.00  Obiad 

14.00 – 16.00  Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście 
ochrony wód c.d. Dyskusja  - Jan Błachuta, przedstawiciel IMGW-PIB 

16.00 – 16.20 Przerwa kawowa 

16.20 – 17.00 Wprowadzenie do sesji  terenowej – Łukasz Cieślik,  przedstawiciel Parku 
Narodowego „Ujście Warty” 

19. 00 Kolacja 

                                                 
1 1. Wprowadzenie do RDW (podstawowe pojęcia, sposób postrzegania wód i zarządzania zasobami wodnymi 
przez pryzmat RDW). 
2. Wdrożenie RDW do polskiego porządku prawnego (teoria i praktyka). 
3. Podstawowe narzędzia RDW służące zarządzaniu zasobami wodnymi: plany gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy, program wodno – środowiskowy kraju. 
4. RDW a przesłanki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
5. Wymagania RDW a zawartość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
6. Ocena przedsięwzięcia pod kątem wpływu na cele ochrony wód według wymagań RDW: 
a)  schemat poprawnej oceny na przykładzie przedsięwzięć, np. budowle przeciwpowodziowe, regulacja wód, 
budowle piętrzące wodę, wydobywanie złóż kopalin, 
b)  weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z planami gospodarowania wodami. 

http://www.hotel-bastion.pl/pl.html
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5 CZERWCA 2013 R. 
 
5.30 – 14.00  Walory przyrodnicze i problemy Parku Narodowego "Ujście Warty" – sesja 

terenowa (prowadzą przedstawiciele Parku Narodowego „Ujście Warty”) 

5.30 – 8.00  Monitoring ptaków wodnych i błotnych – obserwacje ptaków na tzw. Betonce 

8.00 – 9.00  Śniadanie w HOTELU Bastion w Kostrzynie n/O  

(wykwaterowanie z pokoi z możliwością przechowania bagażu w sali konferencyjnej Hotelu) 

9.00 – 13.00 – Objazd terenowy ze szczególnym uwzględnieniem: 

 Wizyty w przetwórni biomasy – "peleciarnia" w Słońsku; 

 Lustracji terenowej wyników projektów ze środków LIFE realizowanych na 
terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” 

 Przebudowa i rozbudowa wału p. powodziowego na odcinku Warniki-Kamień 
Mały 

 Wyników usuwania skutków powodzi z 2010 r.  

 Zagadnień związanych z polowaniami na ptaki przy granicy strefy ochronne 
zwierząt łownych i Koła Łowieckiego „Łyska” 

13.00 – 14.00 Obiad w Restauracji Ramzes w Słońsku  

14.00 – Zakończenie wizyty. Powrót do Hotelu Bastion. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy
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TRASA – SESJI TERENOWEJ 5.06.2013. 

 


