
 

 

AGENDA * 
 

IV-ego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Hałasu w 2012 r. 

Podgrupa ds. interpretacji prawa w zakresie hałasu  

– wewnętrzne spotkanie przedstawicieli RDOŚ i GDOŚ – 
w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

11 grudnia 2012 r. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, sala 455 
10:45 – 15:30 

 

Tematy spotkania 
 

1) Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i w praktyce  

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

3) Zakres raportu w postanowieniu opiniującym o potrzebie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

4) Klasyfikacja terenów chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania 

inwestycji w sytuacji braku obowiązującego mpzp na tym obszarze  

5) Kumulowanie się oddziaływań akustycznych przedsięwzięć znajdujących się na 

obszarze, na który będzie oddziaływać procedowane przedsięwzięcie  

 
10.45 – 11.00 Powitanie uczestników, przedstawienie celów i tematów spotkania  
 

11.00 – 11.40  Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i w praktyce – podsumowanie 
konferencji zorganizowanej przez RDOŚ Poznań w dniu 9 października 2012r. 
(prezentacja przedstawiciela RDOŚ Poznań) 

 
11.40 – 13.00  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. z 8 października 2012 r. poz. 1109) a postępowania dla inwestycji liniowych 
rozpoczęte przed wejściem w życie ww. rozporządzenia  

 (dyskusja) 

 
13:00 – 13.15  Przerwa kawowa 

 

13.15 – 14.00  Opinia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko – jak powinien wyglądać optymalny zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko nadany przez RDOŚ 



 

 

  Dyskusja nad poziomem szczegółowości nadawanych zakresów raportu                    
z oddziaływania akustycznego dla przedsięwzięć liniowych i przemysłowych 

 Próba wypracowania wspólnego konkretnego stanowiska.  

 
14.00 – 14.45  Klasyfikacja terenów chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania 

inwestycji w sytuacji braku obowiązującego mpzp na tym obszarze 

  (wystąpienie przedstawiciela GDOŚ który przedstawi wypracowane stanowisko 
GDOŚ dla zagadnień poruszanych na spotkaniu grupy roboczej ds. hałasu w dniu 
21 maja 2012r.) 

 

14.45 – 15.30  Kumulowanie się oddziaływań akustycznych przedsięwzięć znajdujących się na 
obszarze, na który będzie oddziaływać procedowane przedsięwzięcie: 

 Dyskusja – postępowania RDOŚ do czasu otrzymania wytycznych z GDOŚ.  

 
 

15.30               Lunch  
 

 

 
*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy 


