
I posiedzenia Grupy Roboczej  

ds. Hałasu 

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji 

zarządzających funduszami unijnymi  

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 
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AGENDA   

 

 

10.00 – 10.20  Powitanie uczestników i przedstawienie celów spotkania  

10.20 – 11.00  Prezentacja Sekretariatu Sieci   

Omówienie celów i zakresu funkcjonowania sieci „Partnerstwo: 

Środowisko dla Rozwoju” oraz funkcjonowania Sekretariatu Sieci 

11.00 - 11.20 Powołanie Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza 

Grupy Roboczej 

11.20 - 13.00 Obrady 

Określenie zasad i harmonogramu pracy GR  

Omówienie kluczowych tematów  przesłanych przez członków GR  

Dyskusja otwarta 

14.30 Lunch  



 

 
 

Sieć ENEA-MA  

została utworzona w 2004 roku. 

Koordynacja - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska  

oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.  

 

Sieć została utworzona, aby wspomóc integrację ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów 

operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące 

do akcesji. 

 

Sieć umożliwia swoim członkom: 

 

- dyskusje i koordynację stanowisk ds. środowiska i Polityki Spójności; 

- naukę na temat nowych inicjatyw i strategii Unii Europejskiej; 

- dzielenie się doświadczeniami; 

- opracowanie wspólnych raportów, wytycznych, narzędzi itp. 



 

 
 

Obecnie ENEA - MA jest siecią instytucji na poziomie KE, 
jednak ambicją sieci jest stanie się parasolem dla krajowych 
sieci ochrony środowiska, które zajmują się programami 
rozwoju 

 

ENEA - MA podejmuje również działania mające na celu 

zachęcanie do tworzenia tego typu sieci na poziomie 

krajowym 

 

 

Sprawnie funkcjonujące sieci działają: 

we Włoszech 

w Hiszpanii 

w Wielkiej Brytanii 

w Grecji 

 

 



 

 
 

Zobowiązanie o utworzeniu sieci ENEA w Polsce zostało podjęte w trakcie negocjacji 

programu POIiŚ, na wyraźne życzenie KE  

 

3 grudnia 2010 r. zostało podpisane przez: 

 

Ministra Środowiska,  

Ministra Rozwoju Regionalnego,  

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

 

 

 

porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci 

organów środowiskach i instytucji zarządzających funduszami unijnymi  

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" 

 

 



 

 
 

Sieć tworzą:  

 

Ministerstwo Środowiska  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca 

następującymi programami: 

PO Infrastruktura i Środowisko,  

PO Innowacyjna Gospodarka,  

PO Kapitał Ludzki,  

PO Pomoc Techniczna;  

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

regionalne dyrekcje ochrony środowiska 

Zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi 

programami operacyjnymi.  

 



 
 

Sieć jest również otwarta na współpracę z: 

 

ekspertami zewnętrznymi, 

przedstawicielami wyższych uczelni, 

organizacjami pozarządowymi,  

administracją publiczną na szczeblach krajowych i regionalnych 

zaangażowanych  

w kwestie wynikające z działalności sieci 

 



 

 

 

 

 

Formy współpracy w ramach działania Sieci  

 

Posiedzenia Plenarna; 

Posiedzenia Grup Roboczych  

 

a także: 

 

Interaktywna platforma wymiany wiedzy; 

Czat z ekspertami; 

Kalendarium wydarzeń; 

Newsletter; 

Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line 

http://www.teamspace.com/ 



 

 
 

Podczas posiedzeń plenarnych przedstawiciele sieci: 
 przyjmują plany działań, 

 przyjmują stanowiska,  

 przyjmują zalecenia i wytyczne, 

 rozwiązują grupy robocze w przypadku wyczerpania celowości ich 

 funkcjonowania lub na ich własny wniosek,  

 powołują grupy robocze, 

 przyjmują raporty przygotowane przez grupy robocze, 

 zgłaszają ekspertów do zadań zleconych przez grupy robocze, 

 przyjmują harmonogram oraz agendę spotkań. 



 

 
 

W chwili obecnej w ramach Sieci funkcjonują 

następujące grupy robocze 

 

 
Posiedzenia Plenarne 

GR ds Ocen 
Oddziaływania 
na Środowisko 

GR ds 
Gospodarki 
Odpadami 

GR ds 
Gospodarki 

Wodno-
Ściekowej 

GR ds Ochrony 
Powietrza i 
Energetyki 

GR ds 
Problemów 
Wdrażania 
Programów 

Operacyjnych 

GR ds Nowej 
Perspektywy 
Finansowej 
2014-2020 



 

 
 

Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów z zakresu działalności 

danej grupy, a w celu zapewnienia ich sprawnego działania grupa powinna 

składać się z nie większej ilości niż ok. 10-12 przedstawicieli  

 

Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się w miarę potrzeb, jednakże nie 

rzadziej niż raz w półroczu.  

Grupy Robocze raz w półroczu powinny składać do Sekretariatu Sieci sprawozdanie 

z prowadzonych prac. Sprawozdania są niezbędne dla opracowania rocznego 

raportu działania Sieci. 

Do prac w ramach Grupy Roboczej mogą zostać zaproszeni eksperci zewnętrzni 

czy też przedstawiciele innych instytucji lub organizacji pozarządowych, jednakże 

ich udział musi zostać zaakceptowany przez Sekretariat Sieci. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cele grupy ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko są: 

 

Opiniowanie wytycznych do procedur administracyjnych w 

zakresie ooś oraz wytycznych metodologicznych do sporządzania 

raportów o OOŚ 

Opracowanie zaleceń dla organów administracji w zakresie 

prowadzenia postępowań transgranicznych 

Opracowanie zaleceń do prognoz oddziaływania na środowisko 

dla programów operacyjnych 

Rozpoznanie możliwości wspomagania systemu kwalifikacji  

i screnningu przedsięwzięć przy pomocy check list  
  



 
  

wymiana doświadczeń poprzez uczestnikami poprzez dyskusję 

na spotkaniach oraz w trakcie wizyt studyjnych dotyczących:  

 

-ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi w aspekcie ocen 

oddziaływania na środowisko i praktycznymi właściwościami 

funkcjonowania oraz eksploatacji Stacji Elektroenergetycznej Podolszyce  

 

-ochrony środowiska związanymi z realizacją budowy i eksploatacji 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „TERMY UNIEJÓW” 

Sp. z o.o. w Uniejowie 

 

- ochrony środowiska związanymi z realizacją budowy i eksploatacji 

Oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy oraz Kopalni Soli "Solino" 

S.A. w miejscowości Góra za Inowrocławiem. 

 



 Cele grupy roboczej Gospodarka Odpadami: 

 

Stworzenie platformy dyskusji, nt. nowych projektów aktów 

prawnych przygotowywanych przez KE i dyskutowanych, m.in. w 

ramach Rady 

 

Określenia wytycznych dotyczących ustalania wysokości i formy 

zabezpieczenia roszczeń dla decyzji w zakresie gospodarki odpadami  

 

 Przegląd typów instalacji, m.in. mechaniczno-biologicznego i 

termicznego przetwarzania, spalarni opadów medycznych, instalacji do 

produkcji paliw alternatywnych, osadów ściekowych oraz opracowanie 

wytycznych technicznych jako wskazówek dla administracji i 

przedsiębiorców – EKSPERTYZA 

 

 



 

 
 

 
 

 

Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń skierowanych dla 

administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu prawidłowej 

gospodarki odpadami, a także prawidłowych metod przeprowadzania 

badań (np. na składowiskach odpadów pomiar gazu składowiskowego) 

 

Opracowania metodologii, wytycznych, „best practices" w zakresie 

gospodarki odpadami  

W trakcie 

Międzynarodowego 

Wyjazdu Technicznego 

Odpady jako paliwo, 

uczestnicy mogli zwiedzić 

instalacje gospodarki 

odpadami na terenie 

Austrii  



Cele grupy roboczej Wodno - Ściekowa: 
 

analiza projektów planów gospodarowania 

wodami pod kątem specyfiki gospodarowania na 

obszarach NATURA 2000 

 

Krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych - analiza wpływu zmiany programu w 

kontekście jego praktycznego wdrożenia 

 

analiza realizacji KPOŚK w aglomeracjach 

powyżej 15 000 RLM 

 

 Ekspertyza na temat sprawdzenia prawidłowej 

transpozycji dyrektywy 91/271/EWG do 

prawodawstwa polskiego  

 

Filtry Warszawskie 

Stopień Wodny w Dębe 



 

 
 

 
 

 

Cele grupy roboczej Nowa Perspektywa Finansowa są: 

 

Opiniowanie projektu Strategii - bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

 

Analiza V raport Kohezyjny 

 

Zagadnienie zmian klimatycznych i bioróżnorodności w celach nowej 

perspektywy finansowej 

 

Omówienie dokumentów dot. nowej perspektywy finansowej 

 

Kierunki i instrumenty wsparcia w nowej perspektywie - wymiana doświadczeń  

 

Współpracy z grupami roboczymi funkcjonującymi w ramach Sieci – 

    NPF + OOŚ 

 
 



 
GR OOŚ + GR NPF 

Wizyta studyjna dotycząca najlepszych praktyk dla projektów  

z zakresu różnorodności biologicznej wraz z warsztatami poświęconymi programowaniu w 

trakcie której: 

 

Negocjacje w Polityce Spójności 

Harmonogram prac nad nowa Polityką Spójności  

Negocjacje budżetowych Wieloletnich Ram Finansowych  

Doświadczenia z regionów - finansowanie projektów środowiskowych  

w ramach RPO z woj. Pomorskiego  

a także wizyty studyjne : 

 
  

 

  

Fokarium 

Park Wydmowy 

Cypel Helski 



 

 
 

Cele grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka: 

 
dokonanie przeglądu rozwiązań programów ochrony powietrza oraz praktyki ich 

wdrażania 

 

przegląd możliwości finansowania programów ochrony powietrza w obecnej 

perspektywie finansowej 

 

przygotowanie poradnika dot. tworzenia programów ochrony powietrza w 

przyszłej perspektywie finansowej 

 

opracowanie zaleceń dotyczących zasad wsparcia energetyki źródeł 

odnawialnych w przyszłej perspektywie finansowej 

 

opracowanie możliwości oraz wskazań do finansowania działań w zakresie 

ochrony powietrza 

 



Rola Sekretariatu   

 

 zapewnienie funkcjonowania Sieci; 

 koordynacja działań podejmowanych w ramach Sieci; 

 zapewnienie funkcjonowania grup roboczych;  

 obsługę logistyczną spotkań realizowanych w ramach grup 

roboczych; 

 sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla 

funkcjonowania sieci;  

 sporządzanie protokołów i raportów po spotkaniach grup 

roboczych 

bieżące kontakty robocze z przedstawicielami Sieci, członkami 

grup roboczych, ekspertami zewnętrznymi, zaproszonymi 

obserwatorami, 

dystrybucja materiałów powstających w ramach prac grup 

roboczych 

zapewnienie działań promocyjnych, 

obsługa administracyjna platformy internetowej, 

opracowanie i dystrybucja NETLETTERA wśród członków Sieci 

 



http://www.gdos.gov.pl 



 

 
 

Wszystkie działania podejmowane w ramach Sieci są finansowane z POPT 2007-2013 

Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami 

unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jako 

koordynatora działań sieci  

W ramach działania Działania 3.1 finansowane są wydatki bezpośrednio związane z 

realizacją priorytetów NSRO lub Programów Operacyjnych, a w szczególności : 

•    posiedzenia komitetów i podkomitetów, spotkań, konferencji, seminariów 

•    koszty delegacji, koszty organizacji, 

•    umowy zlecenia dla prowadzących i ekspertów, niezbędne tłumaczenia, 

•    wsparcie wdrażania i zarządzania instrumentami strukturalnych 

•    zakup przedmiotów i urządzeń wyposażenia biurowego sprzęt biurowy, materiały, 

wyposażenie, 

•    meble, koszty eksploatacji, koszty remontów, wynajem powierzchni 

•    analizy, ekspertyzy, studia dystrybucja, powielenie, przygotowanie, koszt opracowania 

 

Szczegółowy opis programu znajdą Państwo na stronach MRR lub pod adresem : 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/20072013/oprogramie/  

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/20072013/oprogramie/


 

 
 

Kontakt  

 
Sekretariat Sieci 

tel. 22-57-92-169 

fax.: 22-57-92-112 

kom. 783-923-769 

sekretariat_sieci@gdos.gov.pl 

 



 

 
 

Sieć jest tym co z nią zrobimy…. 

 

Poznajmy się 



 

 
 

Omówienie kluczowych tematów przesłanych przez  

członków GR 

 

 
Udział IOŚ na etapie tworzenia programów ochrony środowiska przed 

hałasem i projektów uchwał dotyczących wyznaczonych obszarów 

ograniczonego użytkowania w przypadkach eksploatacji lotnisk i dróg. 
 

Anna Panasewicz Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 

 



Ujednolicenie szczegółowości opracowań akustycznych. 

Jak właściwie interpretować oddziaływanie skumulowane inwestycji tego samego rodzaju 
(np. drogi, torowiska) 

 Cicha nawierzchnia, jako jeden ze sposobów ograniczania nadmiernego hałasu. 
Charakterystyka, skuteczność, utrzymanie. 

Problem zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem terenów z zabudową wysoką, 
wielorodzinną. 

Odpowiedzialność autorów analiz hałasu i  map akustycznych. 

Zapisy planów zagospodarowania przestrzennego w ocenach oddziaływania na 
środowisko akustyczne. Planowanie przestrzenne a problem hałasu. 

Korekta poziomów dopuszczalnych z rozróżnieniem nowoprojektowanych dróg i dróg 
przebiegających po starym śladzie. 

Rodzaje właściwych działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia 
ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko. 

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego (właściwość organów do 
rozpatrywania analiz, nakładania decyzji naprawczych, tworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania) 

Mapy akustyczne dla inwestycji na terenach zamkniętych – właściwość organów. 

 

Monika Górniak-Napora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 



 
jakie mogą wyniknąć ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu w 

przypadku objęcia go obszarem ograniczonego użytkowania, 

sposoby przyśpieszenia i ułatwienia procedury tworzenia obszarów 

ograniczonego użytkowania, 

procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia (np. przebudowa drogi bądź lotniska), dla którego 

tworzy się mapy akustyczne czego rezultatem będzie wdrożenie 

określonego programu ochrony przed hałasem. 

 

 

 

 

 
Jakub Gerczak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 



 

 
 

Przygotowanie aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem: 

- jednolity sposób wyznaczenia wartości wskaźnika M, 

- termin i zakres realizacji działań ograniczających poziomy hałasu, 

- dobre praktyki w zakresie przygotowania programów, przegląd rozwiązań stosowanych 

w innych krajach UE. 

Propozycja złagodzenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla istniejących dróg: 

- przegląd dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązujących w innych krajach UE, 

- możliwości zmian obecnych poziomów - uwarunkowania zdrowotne, 

- propozycje zmian prawnych, 

Obszary ograniczonego użytkowania: 

procedury wyznaczania obszarów ograniczonego użytkowania dla nowych dróg 

(wynikających z analizy porealizacyjnej) 

 

 

Piotr Łyczko - Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Departament Środowiska,  

Rolnictwa i Geodezji 



 

 
 

 

dobre praktyki w opracowywaniu programów ochrony środowiska 

przed hałasem; adresaci programów (GDDKiA czy Koncesjonariusz) 

adresaci decyzji nakładającej obowiązek przedłożenia przeglądów 

ekologicznych (GDDKiA czy Koncesjonariusz) 

dobre praktyki przy przygotowywaniu projektów uchwał 

dotyczących wyznaczania obszarów ograniczonego użytkowania: 

w przypadkach eksploatacji lotnisk; 

w przypadkach eksploatacji dróg; 

W przypadku dróg krajowych i autostrad, pojawiają się wątpliwości 

interpretacyjne - kto jest de facto jest podmiotem korzystającym  ze 

środowiska/zarządzającym drogą - GDDKiA czy Koncesjonariusz 

 
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka UMWW w Poznaniu, Departament Środowiska 



 

 
 

podejmowanie działań minimalizujących, prewencyjnych na etapie wczesnego 

planowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 

dokumentów planistycznych, 

ochrona przed hałasem jako narzędzie do osiągania jak najlepszego klimatu 

akustycznego.  

niedotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie akustyki, w przypadku 

przebudowy i rozbudowy dróg 

ochrony przed hałasem jako nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku na terenach objętych ochroną akustyczną 

wzrost zagrożenia hałasem komunikacyjnym spowodowany brakiem podstawowej sicie 

dróg szybkiego ruchu i autostrad 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu rzędu powyżej 10 dB- wynikający  

z eksploatacji drogi zarówno w porze dnia jak i nocy na terenach objętych ochroną 

akustyczną znajdujących się wzdłuż drogi. 

 

 

Kamila Sobiś Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
 



 

 
 

Klasyfikacja akustyczna - art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. nr 120, poz. 826) – potrzeba ujednolicenia podejścia poszczególnych 

RDOŚ do kwestii jej przedstawiania w dokumentacji, 

Ekrany akustyczne – potrzeba i zasadność ich tworzenia w miejscach przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach chronionych akustycznie  

 Program obliczeniowy HPZ a zgodność z normą PN-ISO 9613-2:2002 przy analizie 

inwestycji dotyczących elektrowni wiatrowych itp., 

Analizy porealizacyjne /pomiary kontrolne, dotyczące oddziaływania akustycznego – 

brak możliwości weryfikacji i nakazu przedstawiania wyników do WIOŚ lub RDOŚ – luka 

prawna 

Kumulowanie się oddziaływań przy inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych 

Problemy z weryfikacją dokumentacji dołączonej do raportów o OOŚ 

Przeprowadzanie odpowiednich szkoleń dla pracowników RDOŚ, oceniających 

dokumentacje  

 

Jarosław Chojnacki Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 



 

 
 

Mapy akustyczne:  

 

1. wprowadzenie zapisów do ustawy lub rozporządzenia określających sposób 

dokumentowania oceny wiarygodności wykonanych map akustycznych,  

2. określenie organu, który byłby właściwy do przeprowadzenia weryfikacji, czy 

mapa została wykonana i przekazana zgodnie z obwiązującymi przepisami i 

dobrą praktyką laboratoryjną .  

 

Dariusz Jadczak WIOŚ w Warszawie 



 

 
 Dziękuję za uwagę… 

 

 
Agnieszka Zdanowska  

Departament Informacji o Środowisku  

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

ul. Wawelska 52/54  

tel. 22 57 92 169  

fax. 22 57 92 112  

kom. +48 783 923 769  

email :Agnieszka.Zdanowska@gdos.gov.pl  


