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Podpis do zdjęcia 
Musdaector sum harum  
lignatis si abor mosandi.

W 2012 roku prace grupy ds. ocen oddziaływania na śro-
dowisko (grupa OOŚ) kontynuowane były w formie  
wyjazdowych spotkań. 

Pierwsze z nich odbyło się w dniu 14 marca 2012 r.  
w Warszawie. Głównym punktem spotkania było wystąpienie  
pana Tomasza Kalera, pracownika Departamentu Funduszy Euro-
pejskich MŚ, na temat „Inwestycji środowiskowych w perspekty-
wie 2014-2020 – wybór obszarów finansowania” i zwązana z tym 
tematem dyskusja.

W trakcie spotkania omówiono także: problemy dotyczą-
ce niedotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie 
akustyki, doświadczenia w realizacji projektów wpisujących się  
w zakres Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zasady postę- 
powania w przypadku przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu  
i rozpoznawaniu złóż kopalin gazu łupkowego. 

Podczas dyskusji o zmianie warunków eksploatacyjnych  
zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
zidentyfikowano również problemy prawne, których przełożenie 
na rzeczywiste sytuacje przyczyniło się do zaproponowania przez 
Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ nowych 
rozwiązań legislacyjnych (obecnie nadal na etapie projektu). 

W trakcie posiedzenia z funkcji przewodniczącego grupy  
zrezygnowała pani Agnieszka Wagner, proponując jednocześnie, 
aby przewodnictwo w grupie objął Pan Tomasz Wilżak - pracownik 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Propozycja została zaak-
ceptowana przez członków grupy większością głosów. 

Drugie spotkanie grupy odbyło się w Jastrzębiej Górze  
w ramach posiedzenia organizowanego przez grupę roboczą ds. 
nowej perspektywy finansowej, w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. 
Członkowie grupy OOŚ uczestniczyli w warsztatach dotyczących 
finansowania różnorodności biologicznej w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020.
Więcej informacji na temat tego spotkania znajdą Państwo na str. 6.

Grupa Robocza
ds. Ocen Oddziaływania 
na Środowisko
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Trzecie ze spotkań miało miejsce w Krakowie w dniach  
4-5 września 2012 r. Zgodnie z założeniem, jego dominującą część 
wypełniło omówienie doświadczeń poszczególnych wojewódzkich 
Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyj- 
nymi. W trakcie dwóch dni przedstawiciele IZ, w większości będący 
jednocześnie członkami grupy OOŚ, przedstawili 14 prezentacji 
dotyczących zasad weryfikacji dokumentacji przedkładanej do IZ 
celem uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych oraz proble-
mów związanych z dotrzymaniem stosownych wymogów przez po-
tencjalnych beneficjentów tych funduszy. 

W ramach tego spotkania odbyły się również wizyty studyjne  
w Rafinerii Trzebinia, celem której było przybliżenie wszystkim 
członkom zespołu pracy zakładów produkcyjnych, w których 
procesy prowadzone są z poszanowaniem środowiska naturalne-
go oraz w dolinie rzeki Stradomki, gdzie uczestnicy zapoznali się  
z efektami dla środowiska typowych przekształceń koryt rzek  
podgórskich. 

W 2012 r. do grupy dołączyły kolejne osoby: przedstawi-
ciel Urzędów Marszałkowskich w Rzeszowie, Olsztynie oraz 
we Wrocławiu, a także kolejny pracownik GDOŚ.

Wyraźniej zarysowane plany 
na najbliższą przyszłość

W trakcie wrześniowego spotkania grupy zostały omówione 
cele spotkań zaplanowanych wstępnie na 2013 r. Za istotne 
uznano kontynuowanie prac nad problematycznymi zagad-
nieniami ocen oddziaływania na środowisko oraz przejście  
do zagadnień wykraczających poza kwestie proceduralne – będą 
to: „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planów 
urządzenia lasu” i „Dziko występujące gatunki i ich siedliska  
w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć”. 
Ponadto, w ramach działań sieci „Partnerstwo: Środowisko  
dla Rozwoju”, planowane jest opublikowanie wszystkich prezen- 
tacji omawianych w trakcie spotkania grupy w formie zeszytów.  

Tomasz Wilżak
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W związku z trwającymi w roku 2012 negocjacjami 
pakietu rozporządzeń dla polityki spójności prace grupy  
koncentrowały się na podsumowaniu dotychczaso-

wych doświadczeń związanych z realizacją projektów ze środków 
UE oraz przygotowaniu się do programowania kolejnej perspek- 
tywy finansowej.

W kwietniu odbyły się na Półwyspie Helskim warsztaty  
poświęcone aspektom gospodarczym projektów z zakresu ochrony 
różnorodności biologicznej. Do wzięcia udziału zostali zaprosze-
ni również członkowie grupy zajmującej ocenami oddziaływania  
na środowisko. 

W pierwszym dniu warsztatu uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
projekt realizowany w mieście Hel finansowany ze środków  
PO Infrastruktura i Środowisko pn. Odtworzenie ekosystemów  
wydmowych oraz budowa małej infrastruktury turystycznej w Helu  
realizowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
Projekt ten polegał na rewitalizacji terenów zdegradowanych  
na cele przyrodnicze, a jego zadaniem było wzmocnienie poten- 
cjału turystycznego miasta Hel. Następnie w części warszta- 
towej uczestnicy wysłuchali prezentacji odnośnie innych  
projektów realizowanych ze środków PO IiŚ, w tym m.in  
– Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000  
w Puszczy Sandomierskiej, oraz na temat czterech projektów 
dotyczących ochrony przyrody w Karkonoszach, realizowanych  
przez Karkonoski Park Narodowy. Dodatkowo przedstawicielka  
MSZ przekazała informacje odnośnie założeń dla Polityki rybac- 
kiej i rybołówstwa UE na lata 2014-2020. 

W drugim dniu warsztatu uczestnicy mieli za zadanie  
opracować wkład do przyszłego programu operacyjnego  
w zakresie finansowania różnorodności biologicznej.           

W każdej z grup zajmujących się tym zadaniem brali udział 
przedstawiciele instytucji zarządzających (zarówno z poziomu  
krajowego jak i regionalnego), regionalnych dyrekcji ochrony śro-
dowiska oraz beneficjenci projektów. 

Kolejne spotkanie grupy zostało poświęcone problematyce 
związanej z przygotowaniem raportu oraz przeprowadzeniem 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
dla przyszłych programów operacyjnych. Szkolenie w części  
dotyczącej aspektów prawnych oceny zostało przeprowa- 
dzone przez przedstawiciela GDOŚ. Następnie odbyła się również 
dyskusja dot. praktycznych aspektów przygotowania się do tego 
procesu (tj. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia, umowy z wykonawcą, przygotowania harmonogramu 
dla realizacji procesu oraz sposobu przeprowadzenia skutecznych 
konsultacji społecznych). 

Dyskutowano również nad powiązaniem procesu przy-
gotowania raportu sooś oraz wykonaniem obowiązkowej 
ewaluacji ex-ante dla programu i konieczności wypracowania 
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sposobów współpracy pomiędzy ekspertami pracującymi nad tymi 
dokumentami. 

We wrześniu zostały zorganizowane warsztaty dla członków 
grupy, poświęcone uwzględnieniu kwestii związanych z adaptacją 
i przeciwdziałaniem zmianom klimatu w programach operacyj-
nych nowej perspektywy. Zgodnie z projektem Wieloletnich Ram 
Finansowych 2014-2020, co najmniej 20% środków (indykatyw-
nie) powinno wspierać działania związane z klimatem. Dlatego też  
konieczne było zorganizowanie szkolenia z tego zakresu  
dla członków grupy. Zajęcia były prowadzone przez ekspertów 
pracujących w IEEP (Institute for European Environmental Policy)  
– niezależnym instytucie badawczym, zajmującym się analizą  
polityk środowiskowych, ich rozwojem i rozpowszechnianiem. 
Instytut ten, to międzynarodowy think-tank pracujący m.in.  
dla Komisji Europejskiej. 

W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z dotychczasowym dorobkiem prawnym UE w obszarze zmian 
klimatu oraz stanem negocjacji pakietu rozporządzeń dla polityki 
spójności. Część teoretyczna została uzupełniona  o elementy 

praktyczne (m.in. typy działań, wskaźniki rezultatu i produktu), 
niezbędne do właściwego uwzględnienia tych kwestii w procesie 
programowania. Następnie uczestnicy w grupach realizowa-
li ćwiczenie polegające na przygotowaniu strategii włączenia 
problematyki zmian klimatu  w program operacyjny – zarówno  
dla programów regionalnych jak i dla programu krajowego. 

W listopadzie, w związku zw związku z przewodnictwem Polski  
w Grupie Wyszehradzkiej, zostały przeprowadzone warsztaty  
z zakresu finansowania różnorodności biologicznej. W spot- 
tkaniu wzięli udział eksperci z państw grupy V4, a także z Bułgarii.  
Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w zakresie aspektów 
związanych z przygotowaniem przez kraje członkowskie UE, tzw. 
Prioritised Action Framework (priorytetowych planów działań).  
Uczestnicy wzięli również udział w dyskusji na temat 
sposobu zachęcenia do udziału/realizacji tego typu projektów 
przez podmioty z sektora prywatnego.

    
Joanna Kopczyńska
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W 2012 roku w ramach działania Sieci odbyło się 
pięć spotkań Grupy Roboczej Ochrona Powietrza  
i Energetyka  - 23 lutego 2012 r., 3 kwietnia 2012 r.,  

9 maja 2012 r., 29 listopada 2012 r. w Warszawie oraz w dniach 
24-25 maja 2012 r. w Krakowie. 

Ze względu na obszerność tematyki poruszanej podczas 
prac grupy, aby usprawnić jej prace zadecydowano o powo-
łaniu podgrup zadaniowych oraz wyznaczeniu zastępców 
przewodniczącego, którzy będą nadzorować prace podgrup.  
W związku z powyższym zostały powołane następujące podgrupy 
robocze:

1. Podgrupa robocza ds. strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko. Perspektywa 2020”. Podgrupa ta zajmuje się poli-
tykami w zakresie ochrony powietrza i powiązania dokumentów 
strategicznych tworzonych w innych resortach z dokumentami 
strategicznymi resortu środowiska w obszarze ochrony powietrza.

2. Podgrupa robocza ds. wytycznych do Programów Ochrony 
Powietrza (POP) prowadzona przez Panią Jadwigę Mlostoń  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Celem 
prac podgrupy jest wypracowanie jednolitej formy tworzenia 
POP tak, aby zapewnić ich skuteczność, ale jednocześnie sprostać 
wymogom prawnym nakładanym przez obowiązujące prawodaw-
stwo krajowe w tym także  orzeczenia NSA i WSA.

3. Podgrupa robocza ds. zmian ustawowych w zakresie ochrony 
powietrza prowadzona przez Pana Piotra Łyczko z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego. Celem prac tej grupy jest 
wypracowanie koncepcji zmian prawnych, które umożliwią sku-
teczną realizację POP oraz doprowadzą do osiągnięcia dopuszczal-
nych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

W ramach działania Podgrupy roboczej ds. strategii „Bezpie-
czeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020” odbyło 
się spotkanie w dniu 3 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, które odpowiada za tworzenie strategii „Bezpieczeń-
stwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ). W związku z faktem,  
iż przy Ministerstwie Gospodarki (MG) istnieje zespół zajmujący się 
tworzeniem i opiniowaniem dokumentów strategicznych wynik-
nęła potrzeba nawiązania współpracy w ramach Grupy Roboczej 
Ochrona Powietrza i Energetyka. W czasie spotkanie podkreślono, 
że w BEiŚ brak jest stosownych zapisów związanych z tematyką 
dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz problemów ogranicza-
nia niskiej emisji takich jak planowanie przestrzenne, parametry 
paliw czy dofinansowanie budowy nowoczesnych urządzeń. Stra-
tegia BEiŚ powinna stanowić wytyczne do stworzenia przyszłych 
aktów prawnych z tego zakresu. Podczas spotkania dyskutowano 
nad sformułowaniem celów wspólnych dla przedstawicieli MG, 
MŚ i członków GR Ochrona Powietrza i Energetyka. Ustalono,  
że współpraca z resortem gospodarki nad opiniowaniem i konsul-
towaniem dokumentów strategicznych może odbywać się na dro- 
dze nieformalnych konsultacji. Podgrupa robocza ds. strategii „Bez-
pieczeństwo Energetyczne i Środowisko” przygotuje i zgłosi uwagi 
do aktualnej strategii BEiŚ. Przedstawiciele MG zadeklarowali,  
że dołączą członków Podgrupy roboczej ds. strategii „Bezpie-
czeństwo Energetyczne i Środowisko” do listy kontaktowej celem 
przekazywania dokumentów na etapie konsultacji społecznych. 
Taka koordynacja działań pozwoli na sprawną wymianę informa-
cji pomiędzy resortem gospodarki, resortem środowiska a Grupą 
Roboczą Ochrona Powietrza i Energetyka. 

Przedmiotem spotkania była również tematyka pakietu 
ustaw Ministra Gospodarki zwanych tzw. „trój pakiem energetycz-
nym”. Zwrócono także uwagę na ścisły związek zagadnień związa-
nych z jakością powietrza a w szczególności Programów Ochrony  
Powietrza z dokumentami strategicznymi powstającymi w MG  
i dotyczącymi „trój paku energetycznego”. Zwłaszcza niezbęd-
na jest współpraca w celu zapewnienia spójnego podejścia  

Grupa Robocza
ds. Ochrony  
Powietrza i Energetyki 
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dotyczącego tematyki biomasy, która będąc sztandarowym hasłem 
działań energetycznych powoduje także negatywne oddziaływania  
na jakość powietrza. Podkreślono także wagę zagadnienia Planów 
zaopatrzenia gmin w ciepło i energię elektryczną, które na pozio- 
mie województw są ważnym narzędziem w zarządzaniu jakością  
powietrza.

W ramach Podgrupy roboczej ds. wytycznych do Progra-
mów Ochrony Powietrza odbyło się posiedzenie w dniu 9 maja 
2012 r. w Warszawie. Dyskutowano nad propozycjami zmian obo-
wiązującego prawodawstwa polskiego w zakresie programów 
ochrony powietrza w świetle wyroków Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych doty- 
czących przyjmowania w drodze uchwał sejmików wojewódz-
kich przedmiotowych programów. Problem ten pojawił się wraz  
z ukazaniem się orzecznictwem w sprawie uchwał dotyczących 
określania programów ochrony powietrza. W świetle wyroków  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (II SA/Łd99/12) 
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II OSK 
1159/10) Programy ochrony powietrza są aktami prawa miejsco-
wego, na co wskazuje art. 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
ustawy – Prawo ochrony środowiska. Programy te jako akty prawa 
miejscowego muszą odpowiadać zasadom abstrakcyjności i gene-
ralności. Same zaś programy nie mogą być załącznikami do uchwały 
ale muszą stanowić jej nieodłączny element.

Z wyroków NSA oraz WSA dotyczących przyjmowania  
w drodze uchwał sejmików województwa programów POP wynika, 
iż integralną częścią uchwały muszą być załączniki graficzne i tabe-
laryczne zawierające zgeneralizowane informacje. W trakcie spo-
tkania podkreślono, iż nie ma wymogów prawnych umieszczania 
w uchwale w sprawie POP szczegółowych kosztów działań napraw-
czych i podawania źródeł finansowania. Koszty można określić 
prawidłowo dopiero po realizacji działań. Uznano, że najlepszym 
rozwiązaniem w celu prawidłowego tworzenia uchwał sejmików 
dotyczących POP będzie przeprowadzenie warsztatów poświęco-
nych tematyce sporządzania POP.

W ramach Podgrupy roboczej ds. zmian ustawowych  
w zakresie ochrony powietrza odbyło się spotkanie wyjazdowe  
w dniach 24-25 maja 2012r. w Krakowie. Ustalono, że najważniej-
szymi zadaniami realizowanym w ramach tej podgrupy będą: 

- identyfikacja problemów w zakresie ochrony powietrza, 
- przygotowanie założeń zmian przepisów,  które wyeliminują 
występujące bariery prawne i ułatwią wdrażanie POP, 
- przygotowanie założeń i zlecenie ekspertyzy prawnej  
dotyczącej ustaw i rozporządzeń wdrążających wypracowaną  
koncepcję zmian, 
- zlecenie oszacowania kosztów (w tym kosztów pośrednich)
wdrożenia proponowanych zmian oraz kosztów zaniechania 
zmian. 

Podjęto także decyzję o realizacji inicjatywy ustawodawczej  
w zakresie:

- wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej  
jako odrębnego instrumentu prawnego poprzez zmiany  
w obowiązujących przepisach, 
- zmianę zapisów ustawy Poś w zakresie wprowadzenia 
obowiązku uchwalania miejscowych planów zagospodaro- 
wania przestrzennego w strefach, w których stwierdzono prze- 
kroczenia standardów jakości powietrza, 
- ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko  
instalacji i urządzeń do spalania paliw o małej mocy  poprzez 
wprowadzenie standardów oraz narzędzi zmuszających do sto- 
sowania ich przez producentów tego typu urządzeń.

Przedmiotem prac podgrupy będzie także analiza możliwych  
do zastosowania rozwiązań, które staną się elementem krajowe-
go Programu Ochrony Powietrza wynikającego z art.91 c ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, 
poz.150 z późń. zm.).

Roman Głaz
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W skład Grupy Roboczej  ds. Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej (Grupa WŚ) wchodzą przedstawiciele Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowi-

ska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędów 
Marszałkowskich zajmujący się Krajowym Programem Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz funduszami unijnymi. 
W posiedzeniach Grupy WŚ oprócz jej członków udział biorą także 
eksperci zewnętrzni. 

Główne zagadnienia będące przedmiotem pracy Grupy WŚ to:
•  Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej;
• Wdrażanie Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych;
• Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych.

W trakcie dotychczasowych posiedzeń wyłoniono przewod-
niczącego grupy – została nim Pani Joanna Anczarska reprezentu-
jąca Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, obecnie w zastępstwie 
funkcję przewodniczącego pełni Pan Grzegorz Waligóra, również 
reprezentujący KZGW.

Podczas kolejnych spotkań omawiane były zagadnienia 
związane z KPOŚK, przedstawiono informacje o bieżących działa-
niach prowadzonych w ramach Programu tj.:
• Sprawozdawczość z realizacji KPOŚK w 2011 r.;
• Czwarta Aktualizacja KPOŚK (IV AKPOŚK);
• System Informatyczny KPOŚK (SIKPOŚK).

Grupa zajmowała się również rozwiązywaniem bieżących proble-
mów, takich jak:
• Problemy ze zmianami granic aglomeracji;
• Problemy z odpowiednią weryfikacją sprawozdań z realizacji 
KPOŚK.

W wyniku prac grupy zlecono opracowanie ekspertyzy, 
przedmiotem której miała być analiza zgodności prawa polskiego  
z unijnym w zakresie dyrektywy „ściekowej” oraz skutki ewentu-
alnych niezgodności. Ekspertyza została opracowana i przekazana 
członkom grupy. Zaproponowano również stworzenie wytycznych 
do zmian granic aglomeracji, tak aby ułatwić i ujednolicić procedu-
ry związane ze zmianami. Wytyczne zostały opracowane w KZGW, 
wkrótce nastąpi ich dystrybucja wśród członków grupy. 

W ramach działań grupy zorganizowano warsztaty poświęcone 
tematyce zgodności projektów z zakresu gospodarki wodno – ście-
kowej z Ramową Dyrektywą Wodną. Odbyła się też wizyta studyjna 
na Żywiecczyźnie, której przewodnimi tematami były bieżące dzia-
łania w ramach IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, jak również doświadczenia regionu śląskie-
go w zakresie realizacji inwestycji wodno-ściekowych na terenie 
województwa. 

Grzegorz Waligóra

Grupa Robocza
ds. Gospodarki  
Wodno-Ściekowej
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W 2012 roku odbyły się 3 spotkania Grupy.

1) 10 stycznia 2012 r. - spotkanie Grupy roboczej ds. gospodarki  
odpadami funkcjonującej w ramach krajowej sieci organów  
środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi  
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” oraz Zespołu monitoru- 
jącego realizację krajowego planu gospodarki odpadami. 

W ramach spotkania poruszono następujące tematy:
• Uzasadnienie konieczności wdrożenia standardów w zakresie  
produkcji paliw alternatywnych;
• Wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce zawodowej;
• Wstępne propozycje standardów w zakresie produkcji paliw  
alternatywnych;

2) 19 marca 2012 r. – spotkanie Grupy roboczej ds. gospodarki 
odpadami, dotyczące omówienia propozycji prac Grupy roboczej 
na lata 2012-2015, nadesłanych przez jej członków.

Dyskutowano również nad:
• Projektem ustawy o odpadach:
 - nowe pojęcia wprowadzone ustawą: np. bioodpady, pośrednik  
w gospodarce odpadami, ponowne użycie, przetwarzanie, przygo-
towanie do ponownego użycia, sprzedawca odpadów oraz zmiany 
dotychczasowych pojęć np. odzysk;
- decyzje wydawane w zakresie gospodarki odpadami; 
- zmiana klasyfikacji odpadu niebezpiecznego na odpad inny niż 
niebezpieczny;
- uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz utrata 
statusu odpadu.
• Ustawą o odpadach:
- projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym kwestia 
kierowania strumieniem stabilizatu pochodzącego z mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 
- tworzenie regionów w oparciu o zakłady realizowane w ramach 
POIiŚ (tryb włączenia gmin w struktury poza województwem).

3) 17 września 2012 r. – spotkanie Grupy roboczej ds. Gospodarki  
Odpadami oraz Grupy roboczej ds. monitorowania realizacji  
krajowego planu gospodarki odpadami. 
Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia związane 
z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji m.in.
• Możliwości wariantowania „stałych” współczynników dotyczą-
cych udziału odpadów ulegających biodegradacji przy obliczaniu 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy-
wanych do składowania;
• Argumenty za i przeciw stabilizacji biologicznej frakcji 0-20 mm  
ze zmieszanych odpadów komunalnych przed jej składowaniem.

Grupa Robocza
ds. Gospodarki 
Odpadami



Ponadto w dniach 29 lutego – 2 marca 2012 odbył się Mię-
dzynarodowy Wyjazd Techniczny do Austrii „Odpady jako Paliwo”.

Podczas wyjazdu wizytowane były dwa zakłady mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania odpadów w Wiener Neustadt 
oraz Graz, gdzie produkowana jest wysokokaloryczna frakcja  
z odpadów komunalnych oraz dwie instalacje do produkcji RDF  
w Retznei oraz w Gleisdorf. Prezentowane zakłady różniły się prze-
pustowością, statusem własności oraz rodzajem zastosowanej 
technologii, tak by uczestnicy mogli porównać instalacje zaprojek-
towane dla różnego strumienia odpadów. Uczestnicy wyjazdu mieli 
również okazję obejrzeć i zapoznać się z funkcjonowaniem miej-
skich centr recyklingu w Wiener Neustadt i Graz, gdzie mieszkańcy 
bezpośrednio przywożą odpady problemowe. 

Prace w zakresie ekspertyz 
Na potrzeby grupy roboczej ds. gospodarki odpadami zlecono 

opracowanie następujących ekspertyz. 
I etap ekspertyzy mającej na celu przegląd instalacji do mecha- 
niczno-biologicznego przetwarzania odpadów istniejących  
w Polsce – zakończenie prac (odbiór w marcu 2012).

W ramach I etapu zostało wykonane:

1. Opracowanie wykazu instalacji do mechaniczno-biologicznego  
przetwarzania odpadów istniejących w Polsce, ze wskazaniem: 
nazwy i adresu podmiotu zarządzającego, lokalizacji (adresu)  

instalacji, rodzaju decyzji/podstawy prawnej, numeru decyzji, daty 
wydania decyzji, organu wydającego decyzję, daty ważności decyzji, 
rodzaju zastosowanej technologii R lub D, rodzaju przetwarzanych 
odpadów z podaniem kodów wg katalogu odpadów, zdolności 
przerobowych rocznych [Mg/rok] oddzielnie dla części biologicznej  
i części mechanicznej;

2. Wariantowe określenie sposobów przeprowadzenia przeglądu 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych oraz opracowanie jednolitej listy kontrolnej dla wszys- 
tkich przeglądanych instalacji celem ich obiektywnej oceny w zakre- 
sie osiąganych efektów ekologicznych; 

3. Wskazanie wymaganych kwalifikacji zespołu do opracowania 
ekspertyzy pt.: „Przegląd instalacji do mechaniczno-biologicznego  
przetwarzania odpadów istniejących w Polsce oraz opracowanie 
z uwzględnieniem wyników przeglądu wytycznych do budowy 
nowych lub rozbudowy (także modernizacji dostosowawczej)  
istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów, ze wskazaniem rekomendowanych rozwiązań tech-
niczno-technologicznych pod kątem wypełnienia przez Polskę  
obowiązków wynikających z dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia  
26 kwietna 1999 roku w sprawie składowania odpadów”;

4. Określenie kosztów i sporządzenie harmonogramu rzeczo- 
wo-finansowego wykonania ekspertyzy pt.: „Przegląd instalacji  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów istniejących 
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w Polsce oraz opracowanie z uwzględnieniem wyników przeglądu 
wytycznych do budowy nowych lub rozbudowy (także moderniza-
cji dostosowawczej) istniejących instalacji mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania odpadów”, przy uwzględnieniu wariantowego 
określenia sposobów przeprowadzenia przeglądu instalacji do me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
wraz ze wskazaniem ich efektywności ekologicznej.

Wytyczne do przygotowania planu awaryjnego dla składowisk 
odpadów

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie wytycznych do przy-
gotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek 
wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji sub-
stancji ze składowiska odpadów. Konieczność opracowania przed-
miotowych wytycznych wynika ze zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 22 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) w zakresie zmiany 
zakresu instrukcji eksploatacji składowiska odpadów (wprowa-
dzenie obowiązku określania planu awaryjnego, w szczególności  
na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu 
emisji substancji ze składowiska odpadów (art. 53 ust. 2 pkt 15  
i ust. 4 pkt 14)), co miało na celu dostosowanie prawodawstwa pol-
skiego do przepisów unijnych.

Ekspertyza jest w trakcie realizacji.

Analiza kosztów budowy, eksploatacji i rekultywacji składo-
wiska odpadów w kontekście cen za przyjmowanie odpadów  
do składowania

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie ekspertyzy doty-
czącej analizy kosztów budowy, eksploatacji i rekultywacji składo-
wiska odpadów w kontekście cen za przyjmowanie odpadów do 
składowania. Konieczność opracowania przedmiotowej ekspertyzy 
wynika z zadania nałożonego na Ministra Środowiska w Krajowym 
Planie Gospodarki Odpadami 2014, przyjętym uchwałą Nr 217 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2011 r. w sprawie „Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2014” (M. P. Nr 101, poz. 5270).

Konieczność opracowania przedmiotowej ekspertyzy wynika 
również z potrzeby uwzględnienia przepisów art. 61 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28,  
poz. 145 i Nr 152, poz. 1018), w którym zapisano, że cena za przy- 
jęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów powinna 
uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji,  
zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania skła-
dowiska odpadów. Ekspertyza będzie także pomocna podczas 
prowadzenia prac legislacyjnych rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie stawek opłat za umieszczenie odpadów na składo- 
wisku odpadów.

Ekspertyza jest w trakcie realizacji.

Łucja Dec
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W skład Grupy Roboczej ds. Hałasu wchodzą przedsta-
wiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska, Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Urzędów  
Marszałkowskich zajmujących się przede wszystkim zagadnieniami 
ochrony środowiska oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad. W posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Hałasu biorą 
także udział eksperci zewnętrzni. 

 
Główne zagadnienia będące przedmiotem pracy Grupy 

Roboczej ds. Hałasu to: 

• Wdrażanie regulacji Dyrektywy 2002/49/WE odnośnie zarządza-
nia i oceny poziomu hałasu w środowisku;
• Współpraca z organami działającymi w zakresie weryfikacji  
przepisów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska 
przed hałasem;
• Wdrażanie i poprawa procedur ocen oddziaływania na środowi-
sko w aspekcie ekspozycji na hałas;
•   Problemy związane z zapewnieniem właściwego metodycznego 
podejścia do realizacji map akustycznych (w Dyrektywie 2002/49/
WE zwanych strategicznymi) oraz opracowywanymi w następstwie 
mapowania – programami ochrony środowiska przed hałasem;
• Ocena i ochrona przed emisją hałasu z elektrowni (farm)  
wiatrowych – kierunek przyszłościowy, rozpoznany jeszcze  
w niewielkim stopniu.

Powyższe zestawienie identyfikuje najistotniejsze kierunki dzia-
łania Grupy Roboczej („lista otwarta”), lecz z pewnością nie jedyne 
uwzględniając te, które mogą pojawić się w przyszłości. Zostały one 
sprecyzowane na spotkaniu roboczym i posiedzeniu zarządu Grupy 
Roboczej ds. Hałasu:
• Obszary ograniczonego użytkowania (w decyzjach środowisko-
wych, analizach porealizacyjnych, przeglądach ekologicznych); 
• Analizy ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem; 
• Zagospodarowanie przestrzenne a akustyczne standardy środo-
wiska;
• Hałas przemysłowy a normy  akustyczne w środowisku (w tym  
pozwolenia zintegrowane).

Grupa ds. Hałasu rozpoczęła formalnie swą działalność  
na pierwszym spotkaniu roboczym, które odbyło się w dniu  
29 marca 2012 r.

W trakcie pierwszego posiedzenia wyłoniono przewodniczące-
go grupy, którym został pan Radosław Kucharski z Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Funkcje zastęp-
ców przewodniczącego pełnią: pani Małgorzata Wojciechowska  
z Ministerstwa Środowiska, pan Jacek Sikora ze Świętokrzyskiego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz pan Jarosław Chojnacki z Łódzkiej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Funkcję merytorycz- 
nego sekretarza Grupy objęła pani Dorota Rutkowska z Mazowiec-
kiego Urzędu Marszałkowskiego.
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W dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu 
Grupy Roboczej  ds. Hałasu. W czasie posiedzenia ustalono,  
że w ramach Grupy Roboczej ds. Hałasu pracować będą trzy 
podgrupy:

1. Podgrupa do weryfikacji przepisów prawa, której zadaniem 
jest analiza zapisów  różnych ustaw w zakresie akustycznym, 
wskazanie konieczności i możliwości wprowadzenia zmian w prze- 
pisach oraz przygotowanie konkretnych propozycji zapisów 
zmian jakie należałoby wprowadzić do ustaw lub rozporządzeń 
w celu doprowadzenia do kompatybilności prawa. W ramach 
pracy grupy przewidziano również możliwość skonfrontowania  
zaproponowanych zapisów zmian z prawnikami.

Działania tej podgrupy oparte są obecnie na zbieraniu uwag, 
informacji i propozycji kierunków modyfikacji prawa ochrony środo-
wiska i innych aktów prawnych w odniesieniu do hałasu. Planowa-
ne jest także spotkanie robocze tej grupy w najbliższym możliwym 
terminie na koniec bieżącego roku (2012) lub na początek roku 
następnego.

2. Podgrupa ds. najlepszych praktyk, której celem jest wypraco-
wanie najbardziej efektywnych i racjonalnych metod postępowa-
nia w opracowywaniu map akustycznych i programów ochrony 
środowiska przed hałasem, tworzeniu obszarów ograniczonego 
użytkowania, planowaniu przestrzennym oraz postępowaniach  
administracyjnych. W ramach pracy grupy pokuszono by się o prze- 
analizowanie aspektów ekonomicznych w zakresie stosowania 
zabezpieczeń akustycznych a tworzeniu obszarów ograniczonego 
użytkowania. 
W ramach działań tej podgrupy:
• Rozpowszechniono metodyki oceny hałasu stosowane w mapach 
akustycznych oraz raportach oddziaływania na środowisko (tłuma-
czenie w j. polskim);

• Zorganizowano dwudniowe warsztaty nt. technik i procedur  
sporządzania map akustycznych i związanych z nimi programów 
ochrony środowiska przed hałasem. Spotkanie to odbyło się  
w Warszawie w terminie 4-5.10.2012.

3. Podgrupa ds. interpretacji prawa gł. RDOŚ + GDOŚ, której 
zadaniem jest wypracowanie wspólnego stanowiska pozwalają-
cego na spójne postępowanie w procesach administracyjnych  
dotyczących uzgadniania inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
przed hałasem.

W ramach prac podgrupy ds. interpretacji prawa, składają-
cej się z przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, w dniu 21 maja 2012 r. 
odbyło się spotkanie w Warszawie. 
Na spotkaniu tym przedyskutowano następujące zagadnienia:

1) Klasyfikacja terenów chronionych akustycznie w obszarze  
oddziaływania inwestycji w sytuacji braku obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na tym 
obszarze;
2) Kumulowanie się oddziaływań akustycznych przedsięwzięć znaj-
dujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać procedowa-
ne przedsięwzięcie; 
3) Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego 
(właściwość organów do nadzorowania terminu wykonania i roz-
patrywania wyników analiz zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
prawa) .
W wyniku spotkania sporządzono dokument reprezentujący stano-
wisko uczestników spotkania (głównie przedstawiciele rdoś), prze-
kazane następnie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Radosław Kucharski
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Sekretariat Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
ul. Stawki 2, piętro IX, 00-193 Warszawa

tel. (22) 86-06-057
fax (22) 86-06-059

e-mail: sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

tel. (22) 57-92-900
fax (22) 57-92-112

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


