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Agenda1 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami 

unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

 

7-9 listopada 2016r. 

Sandomierz –Stalowa Wola - Rzeszów 

7 listopada 

10:30 - wyjazd z postoju autokarów przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie  

 

 

 

13.30  Zakwaterowanie i obiad – Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2, 

Sandomierz 
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Obrady Grupy: 
 
14-30-14.45 Rozpoczęcie  spotkania  
 
14.45 – 15.45   Problemy w realizacji obowiązków w zakresie odpadów  wynikających  

z  obowiązujących aktów prawnych – dyskusja uczestników  

 
15.45 – 16.45  Wpływ zapisów Planów gospodarki odpadami na kreowaniu systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (może na przykładzie projektu jednego z planów)  

 
16.45 – 17.00 Przerwa  
 
17.00- 17.30  Zasady opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz 
uzgadniania planów inwestycyjnych 

 
 17.30 – 18.00 Kontrola w instalacjach przetwarzających odpady komunalne -  możliwości 

egzekwowania wymogów wynikających z decyzji oraz aktów prawnych 

 

18:30 Kolacja 

8 listopada  

do godziny 8:15 - śniadanie 

8:30 wyjazd do Stalowej Woli i zwiedzanie instalacji, powrót do hotelu na obiad, następnie 
sesja konferencyjna w hotelu  

Wizytacja instalacji:  9.00-13.00 

Analiza działalności Instalacji MBP uwzgledniającej  beztlenowe przetwarzanie odpadów 

podsitowych , w której oprócz odpadów komunalnych zagospodarowane są odpady z 

działalności ogrodniczej sąsiednich terenów. (Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli – 

wizyta w instalacji) 

   
Zasady organizacji i funkcjonowania PSZOK uwzgledniającego edukację ekologiczną 

(ścieżka edukacyjna)  (MZK Stalowa Wola – wizyta w PSZOK) 

 
Przykład oddziaływania na środowisko składowiska odpadów przemysłowych (stawy 

osadowe)  (Miasto Stalowa Wola – oględziny stawów)  

 
13.30-14.30  Obiad 
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Obrady grupy: 
 

14.30–15.30 Zasady uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia w kontekście uzyskiwania zgody na zamkniecie składowiska oraz  wydawania 
zezwoleń na przetwarzanie odpadów  

 
15.30 – 16.15 Możliwości współpracy Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Ochrony 

Środowiska,  Marszałków Województw oraz innych Organów  w zapobieganiu 

niewłaściwemu postępowaniu z odpadami 

 

16.15-16.30  Przerwa 

 

16.30-17.15 Plany GR na 2017 r. oraz rola grupy roboczej w zakresie gospodarowania 

odpadów w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych - dyskusja  

 

18:30 Kolacja 

9 listopada  

do godziny 7:45 - śniadanie 

8:00 wyjazd do instalacji EkoHybres (1,5 godz. jazdy), a następnie obiad w Sandomierzu i 
powrót autokarem do Warszawy w godzinach popołudniowych 
 

9.30-11.30 Instalacja do plazmowej przeróbki odpadów powstających z demontażu  sprzętu 

elektrycznego (EKO-Hybres w Rogoźnicy k/ Rzeszowa)  

13:00 – 14:00 Obiad w Sandomierzu  
14:00 Wyjazd do Warszawy 
 


