Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER

14 / listopad 2018

Sekretariat Sieci: tel. (22) 860 60 57, fax: (22) 860 60 59, kom. 514 031 964, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER 14/ listopad 2018

Wizyta studyjna Grupy Roboczej
ds. Ochrony Powietrza i Energetyki,
działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w Portugalii w dniach 21-26
października 2018 r.
Na
potrzebę
organizacji
wizyty
studyjnej
w Portugalii złożyło się wiele powodów. Jednym
z nich jest fakt, że w Polsce od lat na obszarze
niektórych stref utrzymuje się niezadawalający
stan jakości powietrza.
Dotyczy to zwłaszcza przekroczeń poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10, PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu.
Zgodnie z ostatnim
raportem Ocena jakości powietrza za 2016 r.,
wykonanym przez Inspekcję Ochrony Środowiska,
spośród 46 stref w skali kraju stwierdzono
przekroczenia w 35 z nich. Z analiz wynika, iż na stan
powietrza negatywnie wpływają zwłaszcza sektory:
bytowo – komunalny, transport oraz przemysł, przy
czym rozkład procentowy udziału poszczególnych
sektorów jest różny w poszczególnych strefach.
Jednocześnie rozbudowa krajowej sieci monitoringu
jakości powietrza wykazała wzrost udziału transportu
w ogólnej puli zanieczyszczeń, zwłaszcza w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców.

Innym powodem był ten, że ze względu na problem
jakości powietrza w Polsce, prowadzona jest
procedura naruszeniowa wszczęta przez Komisję
Europejską. Konsekwencją tego, było skierowanie
przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. skargi do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
W ogłoszonym w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku TSUE
w Luksemburgu orzekł, że Polska naruszyła prawo
UE w zakresie jakości powietrza. Skarga Komisji
dotyczyła uchybienia zobowiązaniom przewidzianym
odpowiednio w art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem
XI, art. 23 ust. 1 akapit 2, jak również w art. 22 ust.
3 w związku z załącznikiem XI, dyrektywy 2008/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy.
W związku z powyższym celowym było zorganizowanie
wizyty w kraju, który mając podobne problemy jak
Polska, poprzez wprowadzone rozwiązania uzyskał
znaczącą poprawę jakości powietrza i uniknął
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postępowania przed TSUE. Takim krajem jest
Portugalia. Wizyta została zorganizowana w ten sposób,
aby stworzyć okazję do wymiany poglądów zarówno
z przedstawicielami agencji ochrony środowiska odpowiedzialnej za prognozowanie zdarzeń oraz
narzucane standardy i normy, przedstawicielami władz
miejskich - odpowiedzialnymi za działania naprawcze
i przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń, jak
też przedstawicielami uniwersytetu w Aveiro, będącego
krajową jednostką referencyjną dla prowadzonych
pomiarów.
Wizyta w Agencji Ochrony Środowiska
Pierwszym spotkaniem podczas wyjazdu była
wizyta w Agencji Ochrony Środowiska w Lizbonie.
Przedstawiciele Agencji zaprezentowali szereg
tematów dotyczących ochrony powietrza w Portugalii,
jako że jej głównym zadaniem jest świadczenie
usług wsparcia i doradztwa na szczeblu rządowym.
Instytucja ta zatrudnia przeszło 700 pracowników.
Jak wynika z prowadzonych przez nią badań
i monitoringu
stanu
powietrza, największym
problemem jest zawartość dwutlenku węgla oraz
ozonu, których normy są stale przekraczane. Pomiary
te są monitorowane przez tzw. Grupę Techniczną
ds. Jakości Powietrza. Agencja jest odpowiedzialna
także za rozpowszechnianie informacji dotyczących
stanu
powietrza wśród społeczeństwa. Główne
inicjatywy sektorowe, które są przez nią podejmowane
to: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, promowanie
gospodarki cyrkulacyjnej, wprowadzanie nowych
technologii,
promowanie
innowacyjności
oraz
udoskonalanie metod pomiarowych. Portugalia, ze
względu na położenie geograficzne, ma również
problem z pyłem pochodzącym z Sahary, a także
z nadmiarem amoniaku. Na zakończenie spotkania
prowadzona była dyskusja na temat technik
modelowania oraz prognozowania stanu powietrza.
Wizyta w
CARRIS

Zarządzie

Transportu
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ziemny, 15 pojazdów zasilanych energią elektryczną
oraz 70 pojazdów z silnikiem diesla. Przewiduje się, że
w ramach tego planu CARRIS przyczyni się do redukcji
zanieczyszczeń powietrza o 40%. W kontekście
pojazdów elektrycznych pojawiło się pytanie, czy
pojazdy będą ładowane tylko w zajezdni, czy również
na pewnym etapie trasy, co jest również kwestią
pojawiającą się w planach inwestycyjnych polskich
metropolii. Portugalscy gospodarze poinformowali, że
- na chwilę obecną - punkty ładowania znajdować się
będą jedynie w zajezdni, jednak w trakcie eksploatacji
potrzeba zwiększenia takich punktów będzie
sprawdzana i analizowana (jednorazowe ładowanie
ma wystarczać na pokonanie 200 km). Osobna kwestią
jest fakt, że zwiększeniu ilości środków komunikacji
towarzyszy jednocześnie zwiększenie poziomu hałasu.
Przeciwdziałanie temu zjawisku skupia się głównie na
utrzymaniu należytego stanu technicznego pojazdów
i ich konserwacji. Pasażerowie CARRIS stanowią ok.
30% mieszkańców Lizbony.

Miejskiego

Firma transportu publicznego CARRIS jest operatorem
lizbońskich autobusów, tramwajów i kolejek linowych.
Zakład istnieje od 145 lat, zatrudnia 2200 pracowników
oraz obsługuje 80 połączeń różnego rodzaju linii
komunikacyjnych. W ramach zrównoważonego
rozwoju firma, chcąc zachęcić większą liczbę
osób do korzystania z oferowanych usług, stwarza
pasażerom udogodnienia w postaci bezpłatnego WIFI w pojazdach, dostarcza różnego rodzaju aplikacje
na telefon, a także oferuje zniżki na bilety parkingowe
dla posiadaczy kart miejskich. Ponadto Zarząd planuje
odnowienie floty transportowej oraz zakup pojazdów
wykorzystujących alternatywne paliwa. Plan na lata
2018-2021 zakłada zakup 165 pojazdów na gaz
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Wizyta w biokompostowni VALORSUL w Amadorze
Kolejnym punktem wizyty była biokompostownia, która
przetwarza ok. 20% odpadów z całej Lizbony. Trafiają
do niej odpady z hoteli, kantyn, restauracji, barów,
szkół, supermarketów itp. Firma stale monitoruje odory
towarzyszące procesowi przetwarzania. Pomimo
tak znacznego przerobu odpadów, w ciągu roku do
VALORSUL trafiają zaledwie 3-4 skargi dotyczące
odorów wyczuwalnych przez osoby zamieszkujące
okolice biokompostowni. Firma nie stosuje jednak
żadnych specyficznych
rozwiązań maskujących
zapachy, jedyną barierą dla odorów jest występująca
i pielęgnowana wokół zakładu roślinność w postaci
drzew i krzewów. Dziennie do kompostowni trafiają
2 tony zmieszanych odpadów, z których otrzymany
kompost stosowany jest głównie w winnicach.
Wizyta w Urzędzie Miasta w Lizbonie
Urząd Miasta Lizbony sposobu w poprawie jakości stanu
powietrza upatruje przede wszystkim w zwiększeniu
mobilność oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a więc
w działaniu w myśl zrównoważonego transportu oraz
ograniczania emisji zanieczyszczeń. Do roku 2030
planowane jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla
- pochodzącego głównie ze spalin - o 26%. Problemem
w osiągnieciu tego celu jest wzrost ruchu ulicznego
oraz lotniczego, które powodują wysokie stężenie
zanieczyszczeń w powietrzu. Aby sobie z nim poradzić
władze miejskie postanowiły podzielić problemy na
grupy, np. parkingi, rowerzyści, piesi, turyści, szkoły itp.,
do których przypisano, również podzielone na grupy
działania korygujące oraz monitorujące (np. kontrola
i zarządzanie, informacja i promocja, finansowanie,
przepisy prawa, monitorowanie). W celu stworzenia
miasta przyjaznego mieszkańcom oraz turystom,
prowadzone są prace zmierzające do zmieniania
przestrzeni publicznej, tak aby to piesi mieli więcej
swobody niż samochody. W przypadku rowerzystów,

którzy już teraz tworzą liczną grupę społeczną Lizbony,
w latach 2008-2018 wybudowano łącznie 90 km tras
rowerowych, zaś do roku 2021 planuje się zwiększyć
ich długość do 200 km.
Aby przyczynić się do wzrostu zainteresowania
społeczeństwa korzystaniem ze środków komunikacji
publicznej, Urząd planuje obniżyć obecne ceny
biletów rodzinnych, a także nakłaniać firmy, aby
zamiast samochodów służbowych proponowały swoim
pracownikom bilety miesięczne na transport miejski.
Ponadto Urząd planuje wprowadzenie tzw. „Planu
SOS”, w ramach którego:
będzie
informowane
► społeczeństwo
o przewidywanym wzroście stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu,
► okresowo zamykane będą niektóre ulice (na których
generowana jest największa ilość spalin),
► losowe grupy podróżnych zmierzające autami do
miasta będą informowane o bezpłatnych parkingach
na przedmieściach Lizbony.
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Spotkanie na Uniwersytecie w Aveiro, na Wydziale
Inżynierii Środowiska
Ostatnim punktem w planie wyjazdu było spotkanie na
Wydziale Inżynierii Środowiska Uniwersytetu w Aveiro,
istniejącego dopiero od 44 lat. Na wydziale została
stworzona grupa pod nazwą „GARE”, zajmująca się
ogólnie rozumianą jakością powietrza w Portugalii.
Dominującym problemem w tym zakresie są pyły
oraz dwutlenek azotu, których poziomy uczelnia bada
głównie w Porto. Uniwersytet jest też beneficjentem
projektu „AIRUSE”, który zapewnia władzom krajów
Europy Południowej odpowiednie środki na działania
w celu zmniejszenia stężenia PM2,5 i PM10 w powietrzu.
Ponadto, na Uniwersytecie zlokalizowany jest instytut
badawczy „IDAD”, zajmujący się konsultingiem
w zakresie spraw środowiskowych, również na
szczeblu rządowym. Znaczną część jego zagadnień
badawczych stanowią także odory. Do prowadzenia
badań polowych z zakresu odorów pozyskuje grupy
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tzw. „wąchaczy”, które są selekcjonowane według
rygorystycznych wytycznych, przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzętu. Wydział dysponuje również
tunelem aerodynamicznym, w którym z udziałem
makiet przeprowadzane są symulacje warunków, jakie
będą panować na obszarze planowanych rozwiązań
architektonicznych. Symulacje te prowadzi się zarówno
na potrzeby prac uczelni, jak i na zamówienie firm
zewnętrznych. Umożliwiają one poznanie rozkładu
przepływów powietrza, jak również określenie
stref bez przepływu, w których gromadzić się będą
zanieczyszczenia. Na tej podstawie wprowadzane są
niezbędne zmiany do planów architektonicznych.
Spotkaniem na Uniwersytecie zakończona została
wizyta studyjna w Portugalii. Wnioski z jej przebiegu
stanowić będą wkład do dalszych prac Grupy
Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki,
planowanych w 2019 roku.
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Wizyta studyjna we Francji
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz przeciwdziałanie
uciążliwości zapachowej
W dniach 26 – 30 czerwca 2017 r. członkowie Grupy
Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
uczestniczyli w wizycie studyjnej we Francji,
której celem było pozyskanie wiedzy z zakresu
polityki państwa francuskiego w zakresie jakości
powietrza, opracowania i wdrażania programów
ochrony powietrza, inwentaryzacji źródeł emisji
oraz modelowania zanieczyszczeń powietrza.

połowa budynku spalarni znajduje się pod ziemią.
Spalarnia wyposażona jest w monitoring ciągły emisji
zanieczyszczeń do powietrza, który obejmuje wszystkie
dopuszczone do emisji substancje, w tym dioksyny
i furany.

Spotkania Grupy w ramach wizyty odbywały się na
poziomie:
► krajowym - w Dyrekcji ds. Europejskich
i Międzynarodowych odpowiedzialnej za kraje
Europy Centralnej i Wschodniej oraz w Dyrekcji
Generalnej ds. Energetyki i Klimatu w Ministerstwie
Transformacji Ekologicznej i Solidarnej. Tematem
spotkań były: jakość powietrza we Francji, programy
ochrony powietrza, polityka państwa w tym
zakresie, inwentaryzacja źródeł emisji, modelowanie
zanieczyszczeń w systemie ARIA Technologies
(na poziomie krajowym i lokalnym), technologie
wspierające
utrzymanie
jakości
powietrza,
pomiary odorów, Narodowe Centrum Zarządzania
Bezpieczeństwem Przemysłowym i Ochrony
Środowiska, platforma Prev’air;
► samorządowym – gdzie prezentowano projekty
redukcji emisji z transportu miejskiego. W ramach
tego tematu przedstawiono organizację transportu
w Avinionie (region Prowansja-Alpy-Lazurowe
Wybrzeże), a w Sztrasburgu i Kehl zaprezentowano
strategię dotyczącą rozwoju wspólnego systemu
komunikacji, łączącej te dwa miasta, wpisującą się
w transgraniczne porozumienie gmin francuskich
i niemieckich na rzecz poprawy jakości powietrza
- projekt INTERREG oraz ATMO-IDEE (realizowany
w rejonie Sztrasburg-Szwajcaria- Niemcy);
► instytucji zajmujących się ochroną powietrza,
np. odpowiadających za monitoring imisji oraz
modelowanie - prognozowanie zanieczyszczeń
w kilku regionach Francji.
W Normandii w Rouen zapoznano się z francuskim
modelowaniem, pomiarami, regulacjami prawnymi
i technikami kontroli w zakresie odorów. Nowatorski
sposób ograniczenia emisji przedstawiono Grupie na
przykładzie fabryki czekolady Cargill.
Na zakończenie uczestnikom wizyty zaprezentowano
nowoczesną
spalarnię
odpadów
komunalnych
Syctom Paris o wydajności 2 x 31 Mg/h wybudowaną
w 2007 r. Instalacja ta, wyposażona w zielony dach,
zlokalizowana jest na wybrzeżu Sekwany wśród
budynków administracyjnych i mieszkalnych. Ponad

We Francji funkcjonują różne poziomy działania
w zakresie ochrony powietrza: od szczebla krajowego
poprzez regionalny do lokalnego. Poziom krajowy
to transpozycje dyrektyw do prawodawstwa
francuskiego, decyzje administracyjne i plany działań
na szczeblu krajowym. Na poziomie lokalnym problemy
rozwiązywane są poprzez tworzenie planów lokalnych,
spójnych z planem krajowym i ustawodawstwem
krajowym, planów ochrony atmosfery zgodnych
z dyrektywami UE, planów miejskich w zakresie
ochrony środowiska dotyczących poszczególnych
miast, np. Plan – „Miasto, które oddycha”.

Jakość powietrza we Francji oraz
ochronne na różnych poziomach.

działania

Ministerstwo Środowiska – odpowiada za
inwentaryzacje emisji oraz rozwiązywanie problemów.
W każdym regionie Francji znajduje się Dyrekcja
Generalna ds. Ochrony Powietrza, przy czym w rejonie
Paryża znajdują się dwie dyrekcje.
Inwentaryzacja
emisji
dotyczy
prewencji
i prognozowania, a realizowana jest w specjalnej skali
na szczeblu krajowym. W każdym regionie znajduje się
instytucja monitorująca, prowadząca codzienny nadzór,
zbierająca i przetwarzająca dane oraz sprawdzająca
jednolitość danych. Ministerstwo odpowiada za
przekazywanie tych danych do Komisji Europejskiej.
CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes
de la Pollution Atmosphérique) – jest swego rodzaju
interdyscyplinarnym technicznym centrum badań
zanieczyszczeń atmosfery (organizacja non-profit
działająca przy Ministerstwie Środowiska), realizuje
program ochrony powietrza na poziomie krajowym.
AASQA – stowarzyszenie (federacja) monitorująca
jakość powietrza. Jej podstawowa rola to pomiary
i kontrola stężeń. W każdym regionie (również
w zamorskich) funkcjonuje jedno stowarzyszenie.
Przygotowywane są lokalne listy zanieczyszczeń,
a także prognozy jakości powietrza oraz informacje dla
opinii publicznej nt. jakości powietrza. Stowarzyszenia
również wspierają władze lokalne w opracowywaniu
programów ochrony powietrza oraz oceniają efekty
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działań lokalnych w zakresie jakości powietrza.
Federacje mogą także zajmować się wszelkimi
innymi działaniami w zakresie poprawy jakości
powietrza pod warunkiem, że nie są one sprzeczne
z działaniami i polityką państwa w tym zakresie.
W każdym zarządzie stowarzyszenia jest przedstawiciel
państwa, przedstawiciel samorządu (np. mer) oraz
przedstawiciel lokalnego przemysłu. Państwo może
finansować stowarzyszenia, a także samorząd oraz
przemysł.
Działania mające na celu ochronę powietrza.
Akcja PREPA - plan redukcji emisji odwołujący się do
protokołu z Goeteborga i dyrektywy z 23 października
2001r. 2001/81/EC. Przygotowując program oceniono
ok. 50 działań w różnych dziedzinach oraz wielość
kryteriów. Działania były monitorowane przez
konsorcjum wybrane w przetargu oraz inne instytucje
pracujące na rzecz Ministerstwa Środowiska. Celem
programu jest obniżenie stężeń zanieczyszczeń
w powietrzu. Przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne oraz konsultacje między ministerstwami.
Wprowadzono
odpowiednie
przepisy
prawne
i działania fiskalne tak, aby wszystkie działania
programu były realizowane w ramach spójnego,
a jednocześnie elastycznego systemu. Program
dotyczy przede wszystkim dziedzin z zakresu
rolnictwa, uaktywniając w ramach współpracy lokalne
władze i podmioty. Wiodąca rola przypada w nim
samorządom lokalnym, które odpowiadają za jakość
powietrza i mogą podejmować w tym zakresie różne
działania. Przykładem miast, które są finansowane
z projektu (w ramach programu „Miasto które oddycha”)
są Sztrasburg i Awinion.
Osobnym
zagadnieniem
jest
przeciwdziałanie
uciążliwości
zapachowej - nie ma bowiem prawa
unijnego regulującego kwestie odoru, wobec czego
powstaje problem jak wyegzekwować działania
naprawcze od jego emitentów w tym zakresie. Instytucje
generujące odór są w przeważającej większości
rejestrowane i muszą uzyskiwać odpowiednie
pozwolenia, czy akceptacje społeczną. Jeśli jednak
przedsiębiorca nie wypełnia swoich obowiązków,
Kodeks środowiskowy* daje wiele możliwości ich
egzekwowania, włącznie z wymuszeniem zakończenia
działalności.
ADEME – Agencja ds. Środowiska i Zarządzania
Energią
–
instytucja
publiczna
podlegająca
Ministerstwu Środowiska i Ministerstwu Badań
Naukowych. Wprowadza na szczeblu krajowym
politykę zarządzania środowiskiem. Rola ADEME we
Francji koncentruje się głównie wokół innowacyjności
i badań naukowych. Finansuje prace naukowe
dotyczące technik ukierunkowanych na obniżenie
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stężeń zanieczyszczeń. ADEME zapewnia ekspertyzy
i usługi doradcze dla przedsiębiorstw, władz
lokalnych i społeczności, organów rządowych i ogółu
społeczeństwa, aby umożliwić im realizację działań
środowiskowych. W ramach tej współpracy agencja
pomaga w finansowaniu projektów - od badań po
wdrożenie - w swoich obszarach działania.
Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono system dotyczący
pojazdów w regionie paryskim i okresów szczytów
zanieczyszczeń. Decydentem w systemie jest
Prefektura paryska, która kontroluje i ustala system
kar. Każdy uprawniony do wjazdu posiada specjalną
winietę.
ARIA Technologies – lider w zakresie opracowania
systemów modelowania (siedziby: Francja – Paryż,
Włochy, Brazylia, Indie). Specjalizuje się w obliczeniach
dyspersji zanieczyszczeń, analizie meteorologicznej,
modelowaniu emisji jakości powietrza. Modele
funkcjonują na płaszczyźnie lokalnej bądź regionalnej.
ARIA Technologies współpracuje z czołowymi
europejskimi laboratoriami, oferując rozwiązania
dla firm przemysłowych, instytucji rządowych i biur
inżynieryjnych.
Platforma PREV’AIR – inicjatywa ponadregionalna,
zajmująca się prognozowaniem stężeń zanieczyszczeń
w powietrzu. System PREV’AIR został wdrożony
w 2003 r. z inspiracji Ministerstwa Ekologii,
Zrównoważonego
Rozwoju
i
Planowania
Przestrzennego (MEDAD) w celu generowania
i publikowania codziennych prognoz jakości powietrza
i map, będących wynikiem symulacji numerycznych
w różnych skalach przestrzennych. System dostarcza
również mapy nie tylko na podstawie symulacji, ale
także z pomiarów przeprowadzonych na miejscu.
W miastach potrafi on prognozować i wykonywać
analizy nawet z dokładnością do poszczególnych ulic
(Rzym, Paryż). System jest wsparciem dla decydentów
podejmujących działania w zakresie ochrony powietrza,
np. przy budowie linii tramwajowej.
PRE’VAIR dotyczył najpierw prognozowania stężeń
ozonu, następnie zaczął uwzględniać stężenia pyłów
PM2,5, PM10. W chwili obecnej jakość powietrza
prognozowana jest z trzydniowym wyprzedzeniem.
Platforma PRE’VAIR jest częścią konsorcjum:
AIRPARIF, INERIS, ARIA Technologies, Environnement
S.A. Trwają prace nad opracowaniem podobnej
platformy w zakresie odorów.
Narodowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem
Przemysłowym i Ochrony Środowiska INERIS
z siedzibą w Paryżu - powstało na zlecenie władz
publicznych. W ramach jego działania wykonywane są
oceny ryzyka, ekspertyzy techniczne, badania naukowe,
prowadzona jest współpraca międzynarodowa. INERIS
zajmuje się głównie jakością powietrza i jest członkiem

* Kodeks środowiskowy – ustawa obowiązująca we Francji, która zawiera wiele artykułów odnoszących się do jakości powietrza,
m.in. zapisy dotyczące oddziaływania na ludzkie zdrowie, rolnictwo, zabytki oraz krajobraz.
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Centralnego Laboratorium. INERIS rozwija krajowy
system modelowania –odpowiada za model jakości
powietrza, służący obniżaniu poziomu zanieczyszczeń.
Model ten opiera się na bazie emisyjnej, pomiarach
urządzeń i meteorologii. Na poziomie europejskim jest
odpowiedzialny za dostarczanie danych do Programu
Copernicus.

finansowe, które mieszkańcy przekażą na działalność
tej organizacji mogą być odliczone od podatku. Do
tej działalności finansowy wkład ma także państwo
i samorząd lokalny. Celem stowarzyszenia jest
odpowiedź na potrzeby edukacyjne i rozpowszechnianie
wiedzy w jak największym zakresie dla podmiotów, dla
których ta problematyka jest istotna.

Dyrekcja Generalna i Międzydepartamentalna ds.
Środowiska i Energii (DRIEE) realizuje program
ochrony powietrza dla Île-de-France 2017- 2020.
Île-de-France – jest największą aglomeracja we Francji
i jednocześnie najbardziej zaludnionym jej obszarem.
Skupia 18% ludności kraju. Zabudowa podmiejska
jest tak gęsta, że często granice administracyjnej
przynależności danego miejsca są zauważalne tylko
dzięki oznakowaniu drogowemu.
W związku z wysoką gęstością zaludnienia, jakość
powietrza ma duży wpływ na jakość życia mieszkańców.
Najważniejsze działania w regionie dotyczą:
ograniczenia używania samochodów osobowych
(głównie samochodów z silnikami Diesla), ograniczenia
stosowania w sektorze komunalno-bytowym drewna
do celów grzewczych, ograniczenia emisji NOx
i pyłów poprzez zmiany w sektorze przemysłowym,
rozwój transportu publicznego, promowanie rowerów,
edukacji i zwiększanie społecznej świadomości.

Z wizytą w Eurometropolii Sztrasburg

AIR PACA – narzędzie monitorowania działań
naprawczych. Jest to stowarzyszenie, które ma
akredytację Ministerstwa Środowiska, finansowane
w 29% przez państwo, 22% finansuje samorząd
terytorialny, 41% przemysł, zaś środki UE stanowią
5%.
Do zadań AIR PACA należą: monitorowanie
jakości środowiska, informowanie i uwrażliwianie
społeczeństwa na tę tematykę, wspomaganie,
nadzorowanie i ocenianie działań na poziomie regionów,
propagowanie wiedzy na ten temat w społeczeństwie.
Aktualnie wpływ jakości powietrza na zdrowie jest
wiodącym problemem w pracach stowarzyszenia.
W ramach szkolnych działań edukacyjnych kładziony
jest nacisk na uświadamianie mieszkańcom, że ich
działania mają znaczący wpływ na jakość powietrza.
Kilka lat temu skupiano się na dotrzymaniu norm
jakości powietrza, dzisiaj głównym tematem jest
zdrowie i aspekt ekonomiczny.

Wg norm WHO cała aglomeracja Eurometropolii
narażona jest na przekroczenia norm jakości
powietrza. Z tego powodu opracowano wspólną
prognozę zanieczyszczeń dla pogranicza Niemiec,
Szwajcarii i regionu Sztrasburga. Straty związane
z zanieczyszczeniem powietrza oszacowano rocznie
na 100 mln Euro.
Jakość powietrza to cel społeczny, dlatego duży nacisk
kładziony jest na decyzje, które mają za zadanie
chronić ludzi. Na początku plan ochrony atmosfery PPA
koncentrował się na redukcji emisji z przemysłu (2008
r.). Od 2010 roku skupiono się na emisji z komunikacji
i środków transportu, określono również wymagania
dla mieszkańców i plany zagospodarowania
przestrzennego.
Obecnie wg PPA głównym problemem w aglomeracji
Sztrasburg jest komunikacja, gdzie istnieje potrzeba
obniżenia o ok. 50 % emisji związanych z transportem.
Główne strefy przekroczeń biegną wzdłuż dróg.
W związku z powyższym wprowadzono zaostrzenie

ATMO Grand Est – stowarzyszenie działające na rzecz
ochrony powietrza. Zajmuje się raportowaniem zdarzeń
do Komisji Europejskiej, modelowaniem występowania
oraz
inwentaryzacją
gazów
cieplarnianych,
monitorowaniem zużycia i produkcji energii, wykazami
pomiarowymi (np. O3).
W każdym regionie istnieje jego filia, która ma za
zadanie działać na rzecz ochrony powietrza. Środki
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przepisów i szereg ograniczeń w zakresie transportu.
Do odnotowanego w ostatnich latach spadku poziomu
zanieczyszczeń i ograniczenia emisji przyczynił się
rozwój transportu miejskiego, który w dużej mierze
wyeliminował transport indywidualny. Inne działania
związane z PPA w aglomeracji Sztrasburg to m. in.:
przewóz towarów rzeką Ren, planowanie przestrzenne
mające zapewnić ‘przewietrzanie’ miasta (projekt
„Sztrasburg – miasto, które oddycha”) oraz poprawa
jakości źródeł ciepła z których korzystają mieszkańcy.
W ramach tego ostatniego działania wyeliminowano
węgiel kamienny na rzecz gazu i ogrzewania
elektrycznego. Coraz mniejsze jest również zużycie
oleju opałowego. Dla stanu powietrza znaczenie ma
także poprawa technologii w niektórych dziedzinach
przemysłu oraz ograniczanie produkcji, związane
z kryzysem ekonomicznym.

prowadzone są prace aby transport odsunąć jeszcze
dalej od miasta. Podczas pików przekroczeń w czasie
doby (50 µg/m3 lub 80 µg/m3) prefektura ma prawo
wprowadzić czasowe ograniczenie prędkości. Ponadto
wprowadzono system 5-6 klas winiet, zależnych od
spełnienia przez dany pojazd konkretnej normy EURO.
Do miasta mogą wjeżdżać tylko samochody spełniające
najwyższe normy. W ten sposób eliminowana jest
z ruchu ulicznego nawet połowa samochodów.
O
podwyższonych
stężeniach
mieszkańcy
informowani są poprzez portale społecznościowe,
zorganizowano stałe lub doraźne dyżury, e-maile,
SMS, czy też ogłoszenia w prasie lokalnej. Komunikaty
nt. zanieczyszczeń powietrza i ewentualnych zaleceń
ogłaszane są także codziennie rano w radiu.

Transgraniczna ochrona powietrza
Sztrasburg - Szwajcaria – Niemcy

Wizyta w Rouen i spotkanie w merostwie miasta
z jego pracownikami oraz przedstawicielami
Regionalnej Dyrekcji ds. Środowiska w Normandii
(DREAL Normandie), a także wizyta w spalarni
odpadów Syctom w Paryżu miały na celu zapoznanie
Grupy ze stosowanymi w prawie francuskim modelami,
pomiarami, regulacjami oraz technikami kontroli
w zakresie odorów, w tym z przykładowymi instalacjami,
w których wprowadzono rozwiązania techniczne
ograniczające emisje odorów do powietrza oraz system
monitoringu jakości powietrza oraz monitoring odorów.
Badania w zakresie odorów rozpoczęły się jeszcze
w latach 80-tych XX wieku, kiedy miały miejsce
liczne skargi mieszkańców. Z badań ankietowych
wynika, że 90% mieszkańców kojarzy nieprzyjemne
zapachy z zanieczyszczeniem powietrza. Po licznych
takich epizodach francuskie Ministerstwo Środowiska
zgodziło się na zajęcie tą tematyką.
W latach 1989 – 1990 przeprowadzano doświadczenie
w zakresie uciążliwości zapachowej. W badaniu wzięło
udział 400 osób. Każdego dnia wybrane osoby robiły
notatki i zapisywały informacje o zapachach. Wykazano,
że odczuwanie zapachów jest bardzo subiektywne
i zależy od osobistych przeżyć i zapisów pamięci. Duże
znaczenie ma intensywności i częstotliwości z jaką
zapach się pojawia, oraz pora kiedy się pojawia.
ATMO opracowało nowatorską metodę – ślady
zapachowe, która działa jak odciski palców. Według
niej zapach jest mieszaniną cząstek, w której znajdują
się nuty zapachowe, z jedną dominującą, pozostałe
zaś stanowią tło.
Metoda ta pozwoliła określić wiele nut zapachowych
- ATMO ma opracowane co najmniej 60 nut
zapachowych,
charakterystycznych
dla
profili
działalności poszczególnych zakładów. Pracownik
zakładu, po odpowiednim przeszkoleniu, przekłada
indywidualne obserwacje na język techniczny, co
umożliwia działanie w kierunku redukcji dominującego
odoru.

–

rejon

Współpraca
transgraniczna
dotycząca
jakości
powietrza jest realizowana od 20 lat w ramach
programu INTERREG I, II, III, IV.
Wyróżniono trzy typy współpracy: A- transgraniczna,
B- współpraca miedzy krajami, C-międzyregionalna.
W latach 1996-2000 prowadzono działania w zakresie
ochrony powietrza w oparciu o inwentaryzację imisji
i emisji - w jej ramach zinwentaryzowano źródła.
W latach 2001-2006 opracowano wspólny system ocen
jakości powietrza i wymian informacji. Stworzono także
platformę internetową dla gromadzenia obserwacji
i wyników pomiarów. W jej ramach ujednolicono
metody obliczeniowe oraz uruchomiono platformy
modelowania.
ATMO – IDEE – projekt mający na celu obiektywną
ocenę
wpływu
inwestycji
przemysłowych
i transportowych na jakość powierza po obu stronach
Renu w Euroregionie Sztrasburg-Ortenau. Eksperci
przeprowadzili pomiary stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu, dokonali badania emisji zanieczyszczeń
a
następnie
przeprowadzili
modelowanie
atmosferyczne. Na tej podstawie stworzyli wspólną
bazę danych. W ramach projektu prowadzono też
działania prewencyjne i ankiety publiczne w obszarach
transgranicznych, co było możliwe dzięki połączeniu
wymogów francuskich z niemieckimi w zakresie
procedur administracyjnych.
Sztrasburgu i
komunikacji.

Kehl

-

strategia

dotyczącą

Ze względu na fakt, że w pasie 50 m od drogi krajowej
Sztrasburg – Kehl występują znaczne przekroczenia,
a
ponadto
30%
zanieczyszczeń
powietrza
w Sztrasburgu pochodzi z pobliskiej autostrady,

Z wizytą w Normandii
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Z biegiem czasu, przy realizacji tak założonego planu
powstaje duża sieć współpracy oparta na wzajemnym
dialogu. W jej ramach stwierdzono na przykład, że
przepisy krajowe oparte na jednostkach odorowych
nie są do końca trafione. Z tego powodu zakłady
przemysłowe prowadzą swoje własne badania.
Co prawda urzędowa norma olfaktometryczna jest
w nich brana pod uwagę, niemniej działania zakładów,
ukierunkowane na rozwiązanie problemu odorów,
obejmują szerszy zakres.

jest fermentacja ziaren kakaowca i na tym etapie
powstaje specyficzny zapach (LZO). Fermentacja
służy do obniżenia goryczki w czekoladzie, a w jej
trakcie wytwarzają się cząsteczki metanolu.
Proces ten odpowiada za emisję 87% związków
organicznych i 90% zapachów przez ten zakład.
Celem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej
zakładu dla okolicznych mieszkańców, powstała grupa
robocza (pracownicy + eksperci), która postawiła
sobie za zadanie współpracę przy redukcji emisji
związków organicznych. Doprowadziło to m.in.
do montażu urządzeń redukujących emisję oraz
rezygnacji z wykorzystywania niektórych instalacji.
Dzięki współpracy z ATMO zidentyfikowano zapachy
odczuwalne przez ludzi, sporządzono mapę rozkładu
ich występowania, a także zastosowano chromatografię
do identyfikacji związków organicznych (COV).
Okazało się bowiem, że w niektórych przypadkach
nuta zapachowa wydziela się dopiero po rozcieńczeniu
w powietrzu, w dużej odległości od zakładu, natomiast
nie czuć jej w samym zakładzie. Ponadto zastosowano
elektrofiltry wyłapujące 95% pyłów, a technologia
Oxydeur Thermique Regenaratif (RTO) pozwala na
spalanie wychwyconego pyłu z elektrofiltrów i redukcję
stężenia zapachu o 85%. Choć w obowiązujących
przepisach nie ma wskazania, do jakiej wielkości
należy obniżać tego typu emisję, osiągnięto cel jakim
jest likwidacja nadmiernej uciążliwości.

Firma Cargill – jest firmą sektora rolno – spożywczego
o światowym zasięgu, posiadająca fabrykę czekolady
i kakao niedaleko Rouen. Jednym z etapów produkcji

Prowadzonym równolegle projektem jest szkolenie
wolontariuszy dbających o jakość powietrza wokół
zakładu. Dla poszczególnych stopni zaangażowania

Rozłożenie zapachu na czynniki pierwsze prowadzi
do właściwych wniosków, która nuta dominuje
w zapachu i jaki zapach może być odczuwalny na
dużych odległościach.
Główne cele tej metody:
► określenie i zrozumienie krajobrazu zapachowego;
► powiązanie źródła z zapachem, a następnie
z zakładem w regionie;
► pomoc zakładom w redukcji zapachu (decyzje
administracyjne);
► monitorowanie sytuacji w czasie;
► zmierzanie w kierunku zmniejszenia zapachu, ale
nie do zera;
► wykonywanie pracy z udziałem partnerów –
wolontariuszy z zakładów, stowarzyszeń, agend
rządowych, samorządów i społeczeństw.
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woluntariusza w projekt opracowano odpowiedni
protokół szkoleniowy (w zależności od tego szkolenie
trwa od 10h do 28h), zaś ATMO jest właścicielem tej
metody szkoleniowej.
Spalarnia odpadów komunalnych Syctom Paris
We Francji obowiązuje zasada bliskości – odpady
przetwarzane są w miejscu ich powstawania. W związku
z tym odpady komunalne są przetwarzane w ramach
danej gminy. Na terenie miasta Paryża 3 spalarnie
i 6 sortowni przetwarza 2 310 tys. ton odpadów na
rok. 80% z nich jest kierowanych do spalarni (zdolność
przetwórcza spalarni to 1800 tys. ton na rok). Grupa
miała możliwość wizytacji spalarni Syctom Paris, która
odbiera odpady od ok. 6 mln mieszkańców.
Tamtejsza instalacja znajduje się w mieście, nad
brzegiem Sekwany, wśród zabudowy usługowej
i mieszkalnej. Dostarcza m.in. ciepło do miejskiego
systemu grzewczego. Trzy paryskie spalarnie
ogrzewają około 300 tys. mieszkań. Pozostałe
mieszkania ogrzewane są ciepłem wytwarzanym przez
inne spółki miejskie.
Zdolność przetwórcza zwiedzanej spalarni wynosiła
510 tys. ton odpadów na rok (dwie linie o wydajności
31 ton/h). Obiekt zaprojektowano przy założeniach
integracji budynku z otaczającym terenem i zabudową,
a w aspekcie architektonicznym położono nacisk na jak
najniższą lokalizację emitorów. Kominy mają wysokość
25 m n.p.t. (5 m powyżej dachu budynku). Sam
budynek ma wysokość 50 m (20 m nad powierzchnią
i 30 m pod powierzchnią). Spalarnia wyposażona jest
w pomiar ciągły zanieczyszczeń do powietrza, łącznie
z pomiarem dioksyn i furanów. Zgodnie z odczytami
emisja jest stale poniżej dopuszczalnych poziomów.
Ponieważ instalacja jest szczelna, pracująca na
podciśnieniu, w okolicy nie ma problemów odorowych.
Ponadto, celem ich dalszej redukcji powietrze
z instalacji kierowane jest do spalania.
Oprócz monitoringu ciągłego emisji wykonywane są
pomiary kontrolne emisji przez laboratoria zewnętrzne.
Jest ich zazwyczaj 6 rocznie.
Spalarnia wyposażona jest także w urządzenia
odpylające – elektrofiltry, odsiarczanie i odazotowanie.
Prowadzony jest odzysk ciepła w wymiennikach. Para
z wymienników kierowana na jest na turbinę, która
wytwarza w ten sposób prąd, kierowana następnie do
zasilania pracy instalacji.
W wyniku procesu spalania powstaje ok. 17% żużla
niedopalonego, który poddawany jest odzyskowi metali
(mechaniczne i magnetyczne). Pozostałe odpady
odbierane są barkami i transportowane do osadników,
gdzie przetrzymywane są przez 6-mcy. Następnie
wykorzystywane są jako podkłady przy budowie dróg.
Opracowanie na podstawie sprawozdania Pani
Małgorzaty Szmuc, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego.
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Podgrupa Robocza ds. Inwestycji Kolejowych
Mając na względzie pełne i efektywne wykorzystanie
przyznanych
Polsce
środków
finansowych
w ramach unijnej perspektywy finansowej 20142020 na inwestycje kolejowe 21 czerwca 2017
r. podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko podjęto decyzję
o utworzeniu w ramach jej funkcjonowania
Podgrupy Roboczej ds. Inwestycji Kolejowych.
Podgrupa stanowi forum wymiany doświadczeń,
omawiania bieżących problemów i wypracowania
najlepszych praktyk i standardów.

CEL - wypracowanie dobrych praktyk
i rozwiązań w obszarze zagadnień
środowiskowych, umożliwiających
usprawnienie i przyspieszenie realizacji
inwestycji kolejowych PKP PLK S.A.,
w tym m.in. w zakresie uzyskiwania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i uzgodnień w ramach
ponownej oceny.

Sekretariat Sieci: tel. (22) 860 60 57, fax: (22) 860 60 59, kom. 514 031 964, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Podgrupę ukonstytuowano w lipcu 2017 r., a w jej
skład weszli: przedstawiciele ośmiu regionalnych
dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ we Wrocławiu,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Białymstoku, Gdańsku,
Poznaniu, Warszawie - wybrano te dyrekcje, które są
najbardziej obciążone postępowaniami kolejowymi),
przedstawiciel
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska (GDOŚ), przedstawiciel Ministerstwa
Rozwoju (MR), przedstawiciele PKP PLK S.A. oraz
w roli obserwatora przedstawiciel Jaspers.
Podgrupa
obradowała
zrealizowanych spotkań,
związane m.in. z:

w
trakcie
czterech
poruszając zagadnienia

► przepływem informacji na linii RDOŚ/PKP PLK S.A.,
przygotowania
przez
inwestora
► czasem
dokumentacji środowiskowej oraz napotykanymi
problemami, jak również czasem uzyskiwania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
obejmującym m.in. okres wszczęcia postępowania
przez RDOŚ, czas poświęcony na napisanie wezwań
i uzupełnień, zasygnalizowano czasochłonny proces
informowania stron o toczącym się postępowaniu,
długi czas oczekiwania przez inwestora na wypisy
z ewidencji gruntów a także wskazano na przypadki,
w których to RDOŚ musi pozyskiwać te dokumenty
(często odpłatnie),
► kwalifikacją przedsięwzięć kolejowych, zakres
dokumentów niezbędnych do dołączenia do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej (mapy, zestawienia
tabelaryczne działek inwestycyjnych),
► kompensacją przyrodniczą w kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa podróżnym - wycinka drzew z pasa
15 m od toru prowadzona w oparciu o przepisy
z
ustawy o transporcie kolejowym oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia
2008 r. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia na gruntach
położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa
i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie
mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
► zmianą przepisów prawnych od 1 stycznia 2018 r.
i możliwym zagrożeniem terminów wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (konieczność
uzgadniania przedsięwzięć z organem właściwym do
oceny wodnoprawnej - Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie).
Ponadto PKP PLK S.A. zaprezentowała ekspertyzy,
badania środowiskowe i analizy (przyrodnicze,
emisyjne, RDW) oddziaływania na środowisko dla
istniejących linii kolejowych.
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Efekty prac
Projekt zmian w art. 74 i 78 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko w zakresie:
► załączników do wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej
• mapy ewidencyjne załącznikiem do wniosku
(a nie jak dotychczas składane z raportem lub
14 dni po ostatecznym postanowieniu (opinii)
w sprawie ooś),
• brak wymogu przedkładania wypisu z rejestru
gruntów lub innego dokumentu pozwalającego
na ustalenie stron w postępowaniu gdy ich liczba
przekracza 20,
► jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza
20, ciężar wykazania, że podmiotowi przysługuje
prawo do nieruchomości leży po stronie tego
podmiotu - wykazanie to może nastąpić m.in.
poprzez
przedstawienie aktualnego wypisu
z rejestru gruntów,
► informowania stron postępowania (art. 49 kpa obwieszczenia tylko na stronie RDOŚ),
► ustanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska (dotychczas powiatowy) jako organu
właściwego dla przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko planowanych na terenie
obejmującym co najmniej dwa powiaty.
Projekt przekazano do Ministerstwa
Środowiska 16 listopada 2017 r.
26 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju
odbyło się spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla do
spraw Inwestycji Kolejowych (HLG). Grupa ta została
powołana przez Ministra Rozwoju i Ministra Finansów
z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Podczas październikowych obrad Grupy Wysokiego
Szczebla przedstawiciele Podgrupy ds. Inwestycji
Kolejowych oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zaprezentowali efekty prac Podgrupy,
które zostały ocenione pozytywnie.
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IX Posiedzenie Plenarne Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla
Rozwoju”. Podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania
Sieci oraz plany działań na rok 2018
4 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się IX
Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów
środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko
dla Rozwoju”.
Spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska,
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska,
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów
marszałkowskich, przewodzili Marek Kajs, Zastępca
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Patrycja Stawiarz, Dyrektor Departamentu Realizacji
Projektów Środowiskowych GDOŚ.
W 2017 roku odbyło się ponad 20 spotkań Grup
Roboczych (w tym krajowych i zagranicznych wizyt
studyjnych) oraz wykonano 4 ekspertyzy.
Podczas Posiedzenia Plenarnego przedstawiciele
poszczególnych Grup Roboczych zaprezentowali
efekty dotychczasowych prac, jak również przedstawili
wstępne harmonogramy działań planowanych do
realizacji w roku 2018.
Plany działań Grup Roboczych na 2018 rok
Plany działań Grupy
Powietrza i Energetyki:

Roboczej

ds.

Ochrony

1. Organizacja spotkań GR o następującej tematyce:
Krajowego
► działania związane z wdrażaniem
Programu Ochrony Powietrza (KPOP),
► wymiana doświadczeń poszczególnych województw
w zakresie funkcjonowania programów ochrony

powietrza, w zakresie m.in. nakładania obowiązków,
możliwości ich egzekucji i pojawiającego się
orzecznictwa administracyjnego,
► efekty działań uchwał antysmogowych,
► sprawozdanie z prac Komitetu Sterującego ds.
KPOP,
► sprawozdanie z realizacji Programu „Czyste
Powietrze”,
► uciążliwość zapachowa – rozwiązania prawne,
► nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
- modelowanie prognozy jakości powietrza,
oddziaływanie transportu na jakość powietrza.
2. Organizacja wizyt studyjnych:
► sesje wyjazdowe GR do kolejnych województw,
► wizyta studyjna do Portugalii - problematyka
wdrażania
programów
ochrony
powietrza
(szczególnie na poziomie lokalnym) i monitorowania
jakości powietrza, a także kwestii odnawialnych
źródeł energii i uciążliwości odorowej.
3. Praca nad ekspertyzą dot. opracowania wskaźników
emisji zanieczyszczeń powietrza objętych programami
ochrony powietrza na potrzeby obliczenia efektu
ekologicznego podjętych działań naprawczych
Plany działań Grupy Roboczej ds. Pozwoleń
Zintegrowanych:
1. Organizacja spotkań GR o następującej tematyce:
► technologia przetwarzania odpadów komunalnych
w świetle obowiązujących przepisów i zaleceń
Komisji Europejskiej oraz planów resortowych
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i ustalania
warunków w pozwoleniach
zintegrowanych w obecnej sytuacji prawnej,
► wymogi i warunki prowadzenia postępowania,
kompensacyjnego w trybie ustawy Prawo ochrony
środowiska,
► konkluzje BAT - w przypadku opublikowania takich
dokumentów,
► spotkanie warsztatowe poświęcone procedurze
ocen oddziaływania na środowisko dla instalacji
wymagających
pozwoleń
zintegrowanych
uwzględniających rolę poszczególnych organów,
► spotkanie warsztatowe poświęcone ustalaniu
warunków emisyjnych dla wybranego rodzaju
instalacji.
2. Organizacja wizyt studyjnych:
► wizyta studyjna w elektrowni konwencjonalnej,
instalacji do produkcji papieru i tektury, o zdolności
produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, instalacji
galwanizerni, instalacji do produkcji produktów
chemii organicznej w zależności od zgody zakładów
na odbycie takiej wizyty,
► wizyta studyjna w Szwecji lub Hiszpanii w celu
zapoznania się z procedurą wydawania pozwoleń
zintegrowanych i wymiany doświadczeń, m.in.
w zakresie przygotowywania raportów początkowych/
końcowych,
remediacji/rewitalizacji
terenów
poprzemysłowych po zakończeniu działalności
przemysłowych.
3. Kontynuowanie prac nad ekspertyzą dotyczącą
wskazania procedury ustanawiania zabezpieczenia
roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków
w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie, o którym
mowa w art. 187 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.
Plany działań Grupy Roboczej ds. Gospodarki
Wodno-Ściekowej:
1. Organizacja spotkań GR o następującej tematyce:
► spotkanie poświęcone reorganizacji w gospodarce
wodnej,
► polityka ustalania taryf za wodę i ścieki,
► wody opadowe i roztopowe,
► ramowa Dyrektywa Wodna w kontekście jednolitych
części wód - JCWP i JCWPd,
► dalsze losy KPOŚK i aglomeracji,
► struktura i działanie nowego organu jakim będzie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(PGWWP),
► problem prowadzenia przez gminy ewidencji
zbiorników bezodpływowych i zastosowanie bardziej
restrykcyjnych przepisów prawa w tym zakresie.
2. Zmiany w funkcjonowaniu GR spowodowane
reorganizacją gospodarki wodnej, tj.:
► uczestnictwo przedstawicieli PGWWP,
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► wybór przewodniczącego Grupy,
► reorganizacja składu Grupy,
► dobór nowych członków,
► podział Grupy na podgrupy (Zespół ds. opracowania
wytycznych w zakresie oceny wpływu inwestycji na
stan wód).
Plany działań Grupy Roboczej ds. Hałasu:
1. Kontekst krajowy:
► współudział w zmianach przepisów prawnych
w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
– prace ciągłe do chwili zakończenia modyfikacji
prawa – obligatoryjny termin zmian prawnych – 31
grudnia 2018 r.,
► obszary ograniczonego użytkowania (OOU): braki
w zakresie prawa, problemy praktyczne, procedura
tworzenia obszarów, OOU dla tras komunikacyjnych
• studia przypadków prawidłowego podejścia,
konsekwencje dla zarządcy trasy komunikacyjnej,
jak i dla właścicieli terenów objętych obszarem,
► aspekty prawno-metodyczne wykonywania analiz
porealizacyjnych i przeglądów ekologicznych
(metody, wyniki, interpretacja),
► skumulowane oddziaływania akustyczne różnych
inwestycji, oddziaływania hałasu na człowieka –
wypracowanie ujednoliconego podejścia w raportach
oddziaływania na środowisko,
► ochrona przed hałasem, a planowanie przestrzenne:
możliwości
ograniczania
hałasu
metodami
planistycznymi – podsumowanie i uporządkowanie
wiedzy w tym zakresie - zajęcia o charakterze
seminaryjno – szkoleniowym,
► projektowanie obszarów cichych – przybliżenie
europejskich materiałów metodycznych i wytycznych
w tym zakresie. Próby zastosowania przekazanej
wiedzy w odniesieniu do tworzenia obszarów
cichych i możliwości wykorzystania ich w działaniach
organów ochrony środowiska,
► warsztaty dot. propagacji hałasu przez przegrody
budowlane, wpływu wentylacji mechanicznej
(zwłaszcza przemysłowej) na stan akustyczny
środowiska. Zadanie istotne w kontekście
rozszerzenia art. 114 ustawy Poś (wprowadzenie
możliwości stosowania ochrony środowiska przed
hałasem metodami akustyki architektoniczno –
budowlanej w pewnych określonych warunkach).
2. Kontekst zagraniczny:
► Modyfikacje Dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku. Modyfikacje dotyczą:
• Załącznika II - Metod obliczania i pomiarów hałasu
– już zaakceptowane,
• opcjonalnie - Załącznika III – ocen hałasu z punktu
widzenia zdrowia publicznego – w opracowaniu.
► Wdrożenie nowych wersji załączników przez
państwa członkowskie – obligatoryjnie do końca
grudnia 2018 r.
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► Ad. Załącznik II. Nowe Europejskie Metody Oceny
Hałasu w Środowisku (CNOSSOS-EU), na podstawie
których realizowane będą mapy akustyczne (od 4
cyklu mapowania - obligatoryjnie).
DZIAŁANIE - Zapoznanie się członków Grupy
ds. Hałasu z nowymi metodami oceny hałasu –
warsztaty szkoleniowe z udziałem konsultantów
europejskich.
► Ad. Załącznik III. Zdrowotne oceny hałasu –
metodologia wykonywania ocen tego typu.
DZIAŁANIE
–
rozpoznanie
zagadnienia,
zorganizowanie warsztatów szkoleniowych, jeśli
to możliwe w roku 2018 (lub w roku 2019).
► Zagadnienia dotyczące Programów ochrony
środowiska przed hałasem (kryteria i wskaźniki
oceny stosowane w tworzeniu POSH, SIWZ dla
POSH, procesy tworzenia POSH, konsultacje
społeczne przy tworzeniu POSH.
► Problem analiz o charakterze ekonomicznym
w ochronie środowiska przed hałasem:
Zajęcia
seminaryjno-szkoleniowe
dotyczące
przybliżenia stosowanych w krajach europejskich
i proponowanych do wykorzystania przez państwa
członkowskie metod oceny rozwiązań kosztowych
w działaniach w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem. Szczególny nacisk zostanie
położony na metodologię analizy „kosztów <->
korzyści” (C/A).
3. Organizacja wyjazdów zagranicznych o tematyce:
► Uwarunkowania prawne oraz warunki techniczne
tworzenia oraz wykorzystania obszarów cichych
na przykładzie Grecji - wyjazd studyjny poświęcony
zaawansowanym pracom w tym zakresie na
politechnice w Tessalonikach.
► Kompleksowe programy ochrony środowiska na
przykładzie rozwiązań niemieckich - wyjazd studyjny
do dwóch landów w Niemczech, spełniający cele:
• zapoznanie się z praktyczną stroną realizacji
programów, ich podstaw prawnych oraz aspektów
ekonomicznych, w szczególności analiz „cost/
benefit”,
• kontrola i postępowania administracyjne w celu
zapewnienia właściwych warunków akustycznych
(przestrzegania obowiązujących norm hałasu).
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4. Organizacja wyjazdów krajowych o tematyce:
► Problemy ochrony środowiska przed hałasem
na obszarach wielkoprzemysłowych (GOP) wraz
z propozycjami rozwiązań - wyjazd studyjnowarsztatowy na Górny Śląsk. W ramach warsztatów
przewidywane są prace pomiarowe.
► Ekrany akustyczne wzdłuż dróg krajowych - ich
skuteczność, uwarunkowania budowy. Wyjazd
warsztatowy do otoczenia ekranów akustycznych
wzdłuż dróg krajowych. Podczas wyjazdu dokonane
zostaną uproszczone pomiary skuteczności ekranów
‚in situ”.
► Ciągły monitoring hałasu w mieście - funkcje,
możliwości,
wyniki,
„współpraca”
z
mapą
akustyczną. Wyjazd studyjny do Gdańska,
w którym od 8 lat działa kilkadziesiąt stałych stacji
monitoringu hałasu i współpracują z nim inne
czujniki danych pozaakustycznych. Zapoznanie się
z rozwojem sieci komunikacyjnej miasta i wpływem
tych przedsięwzięć na klimat akustyczny.
Plany działań Grupy Roboczej
Oddziaływania na Środowisko:

ds.

Ocen

1. Organizacja spotkań Grupy o następującej tematyce:
► zakres uwzględnienia zagadnień klimatycznych
w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na
środowisko - ślad węglowy - opracowanie listy
przedsięwzięć, dla których będzie obowiązek takich
wyliczeń w dokumentacji środowiskowej,
► wydobywanie kopalin - przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko/krajobraz
w ooś - metody oceny wpływu inwestycji na krajobraz,
► analizy porealizacyjne - uregulowania prawne.
2. Kontynuacja prac Podgrupy ds. Inwestycji Kolejowych
(m.in. zapoznanie się i omówienie ekspertyz, badań,
analiz (przyrodnicze, emisyjne, RDW) PKP PLK S.A
dla istniejących linii kolejowych (wypracowanie dobrych
praktyk).
3. Bieżąca identyfikacja potrzeb i spraw wymagających
stanowiska Grupy ds. OOŚ.
Plany działań Grupy Roboczej ds. Adaptacji do
Zmian Klimatu:
1. Organizacja spotkań GR o następującej tematyce:
► analiza RPO województw pod kątem kwestii
związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz
wodami opadowymi,
► wymiana doświadczeń poszczególnych województw
w zakresie świadomości nt. adaptacji do zmian
klimatu i uwzględnienia ich w dokumentach
strategicznych,
► miejskie plany adaptacji do zmian klimatu,
inwestycje mające charakter adaptacyjny.
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2.

Zaplanowanie i organizacja krajowej wizyty
studyjnej, podczas której zrealizowane zostaną
założenia określone podczas pierwszego spotkania
Grupy Roboczej w 2017 r. Praktyczne aspekty
związane z adaptacją do zmian klimatu w jednym
z polskich miast w kontekście celów prac GR w roku
2018:
► analiza i przegląd RPO poszczególnych województw
pod kątem uwzględnienia kwestii adaptacyjnych,
► wypracowanie
rozwiązań
umożliwiających
skuteczne działania w kierunku włączenia lub
rozwinięcia kwestii adaptacyjnych w RPO,
► informacja nt. zrealizowanych, realizowanych
i planowanych działań Ministerstwa Środowiska
w obszarze adaptacji do zmian klimatu.
3. Planowanie i organizacja zagranicznej wizyty
studyjnej – „Działania związane z wdrażaniem
adaptacji do zmian klimatu w praktyce”,
w tym w szczególności w zakresie dotyczącym
zagospodarowania wód opadowych.
4.

Komunikacja
efektów
realizacji
projektu
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, tzw.
projekt MPA (Miejskie Plany Adaptacji).

5. Promocja poradnika „Podręcznik adaptacji dla
miast”, dokumentu zawierającego wytyczne i opis
etapów dla przygotowania Miejskich Planów
Adaptacji.
6. Promocja „Poradnika przygotowania inwestycji
z uwzględnieniem zmian klimatu”.
Plany działań Grupy Roboczej ds. Gospodarki
Odpadami:
1. Organizacja spotkania stacjonarnego w Warszawie
o tematyce:
► wdrażanie bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) na przykładzie
wybranego województwa,
► procesy termicznego przekształcania odpadów, inne
niż spalanie, tj. piroliza, zgazowanie – uregulowania
prawne oraz wpływ na środowisko,
► audyt zewnętrzny prowadzonych w oparciu o ustawę
o
gospodarce
opakowaniami
i
odpadami
opakowaniowymi – uwagi i wnioski,
► zagospodarowanie stabilizatu (kod: 19 05 99 inne
niewymienione odpady),
► planowane zmiany przepisów prawnych w zakresie
gospodarki odpadami.
2. Organizacja krajowych wizyt studyjnych:
► w województwie świętokrzyskim, o tematyce:
• gospodarka odpadami komunalnymi w woj.
świętokrzyskim – efekty zastosowanych rozwiązań
oraz występujące problemy w ujęciu całego
województwa,
• przedstawienie zalet i wad funkcjonującego
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systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
z punktu widzenia RZZO (3 RIPOK-i) i 1 Regionu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
• problemy dotyczące uznania przedmiotu lub
substancji za produkt uboczny oraz utrata statusu
odpadu,
• wizytowanie RZZO w Promniku, gm. Strawczyn,
4 RGOK (jeden z najnowocześniejszych w kraju
RZZO),
• przedstawienie zalet i wad funkcjonującego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
z punktu widzenia RZZO (3 RIPOK-i) i 4 Regionu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi;
► w województwie podlaskim, o tematyce:
• gospodarka odpadami komunalnymi w woj.
podlaskim – efekty zastosowanych rozwiązań,
• selektywne zbieranie bioodpadów oraz ich
zagospodarowanie w ujęciu problemowym,
• audyt zewnętrzny prowadzony w oparciu o ustawę
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
– uwagi i wnioski,
• wizytowanie Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Hryniewiczach: kompostowni,
punktu selektywnej zbiórki odpadów, składowiska,
linii do rozbiórki elektroodpadów oraz nowoczesnej
sortowni
odpadów
oddanej
do
użytku
w październiku 2016 r.,
• wizytowanie spalarni odpadów w Białymstoku
(instalacja do termicznego przekształcania
odpadów z odzyskiem energii elektrycznej
i cieplnej),
• omówienie zalet i wad w kontekście
zaprezentowanych
rozwiązań
technicznych
i technologicznych oraz prawnych,
• piroliza, a zgazowanie w odniesieniu do odpadów
medycznych i weterynaryjnych.
3. Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w celu
poznania rozwiązań innych krajów w zakresie:
► zapobiegania powstawaniu odpadów i dążenia do
gospodarki o obiegu zamkniętym,
► rozszerzonej
odpowiedzialności
producenta,
w szczególności wprowadzającego opakowania –
przykłady rozwiązań, w tym finansowanie systemów
zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych
ze strumienia odpadów komunalnych,
► przetwarzania odpadów w procesach termicznych
(m.in. technologie zgazowania i pirolizy) – szanse
i zagrożenia.
4. Praca nad ekspertyzami:
► „Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących
procedury oceny występowania znaczącego
zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska
w
przypadku
stwierdzenia
przekroczenia
dopuszczalnych zawartości substancji powodujących
ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych”,
► „Opracowanie zasad wyboru właściwego sposobu
i technologii przeprowadzenia remediacji”.
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