
 

 

Program1 

Spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami  

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

23 – 25 października 2019 r., Zielona Góra 

 
1 dzień – 23 października 2019 r. 
 

do 14.00 Zakwaterowanie w hotelu w Zielonej Górze 

14:00 – 15:00 Obiad 

15:00 - 15:30 Przywitanie uczestników Grupy i wprowadzenie w program 
wizyty 

15:30 - 16:15 Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy? 
– cz.1 

16:15 - 16:30 Przerwa kawowa 

16:30 - 17:30 Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy? 
– cz.2 oraz dyskusja 

19:00 Kolacja 

 
2 dzień – 24 października 2019 r. 
 

do 8:30 Śniadanie 

8:30 – 10:00 Przejazd do spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym 
medycznych i weterynaryjnych oraz poubojowych  
w Ciepielówku 

10.00 - 11.30 Wizyta na terenie instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów niebezpiecznych 

11:30 - 13:00  Przejazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
w Marszowie 

13:00 – 14:30 Wizyta na terenie instalacji do składowania i przetwarzania 
odpadów innych niż niebezpieczne. 

14.30 - 15.30 Przejazd do miejsca zakwaterowania 

15:30 – 16:30 Obiad 

16:30 – 18:00 Prezentacje: 
- Omówienie przygotowywania ekspertyzy pt.: „Emisja 
zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do mechanicznego  
i mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych w kontekście wymagań wynikających 
z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 
sierpnia 2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE” 
- Omówienie procesu przygotowania do wdrożenia BDO  
i rodzące się wątpliwości w kontekście znowelizowanych 
przepisów o odpadach 



 

 

- Plan działań Grupy na 2020 rok 

19.00 Kolacja 

 
3 dzień – 25 października 2019 r.  
  

do 9:30 Śniadanie i wykwaterowanie  

9:30 – 10:30 KPA, BDO, udostępnianie informacji o środowisku  
w kontekście RODO – cz.1 

10:30 – 10:45 Przerwa Kawowa 

10:45 – 12:00 KPA, BDO, udostępnianie informacji o środowisku  
w kontekście RODO – cz.2 

12:00 - 12:15 Podsumowanie i zakończenie wizyty (pobranie obiadowych 
zestawów podróżnych) 

 

1 Organizator zastrzega możliwość zmiany tematu oraz godzin poszczególnych punktów programu, przy 

jednoczesnym zachowaniu terminu rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania 


