SPRAWOZDANIE Z II SPOTKANIA GRUPY ROBOCZE} DS. OCEN
ODDZIALYW ANIA NA ŚRODOWISKO

W dniach 5-6 maja 2011 r. w Bydgoszczy został zorganizowany wyjazd studyjny
sfinansowany z programu priorytetowego "Wspieranie system» ocen odd:{ja(ywania na środowisko
i obszarów Natura 2000" ze środków NFOŚiGW. W ramach wyjazdu odbyło się II posiedzenie
Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowiska krajowej sieci organów zarządzania
środowiskowego "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Uczestnicy zapoznali się między
innymi z zagadnieniami ochrony środowiska związanymi z realizacją budowy i eksploatacji
Oczyszczalni
ścieków "Fordon"
w Bydgoszczy oraz Kopalni
Soli "Solino"
S.A.
w miejscowości Góra za Inowrocławiem.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, instytucji
zarządzających oraz instytucji wdrażających programy operacyjne.
Pani Agnieszka Zdanowska, GDOŚ, przedstawiła aktualne informacje dotyczące działania
Sekretariatu Sieci. Między innymi poruszyła temat nowopowstałego Netlettera, który będzie
ukazywał się raz na kwartał w wersji elektronicznej i będzie zawierał zbiór informacji dotyczących
działalności poszczególnych grup roboczych oraz samego Sekretariatu. Zwróciła szczególną
uwagę na fakt, iż w pierwszym Netletterze zamieszczono informacje dotyczące Sieci
funkcjonujących na poziomie Unii Europejskiej (Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania).
W szczególności na grupy robocze działające w ramach hiszpańskiej Sieci, w związku
z nawiązaniem kontaktów co umożliwi wymianę doświadczeń. Dodatkowo poinformowała
o konkursie na logo Sieci. Dla zwycięzcy wyznaczona została nagroda finansowa w wysokości
3000 zł brutto. Natomiast regulamin konkursu zostanie zamieszony na stronie internetowej jak
tylko zostaną przyznane środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Pani
Agnieszka zwróciła również uwagę na pomysł utworzenia Biuletynu Informacyjnego, który
w przeciwieństwie do Netlettera tworzony byłby w formie papierowej i dystrybuowany
na spotkaniach plenarnych. Podkreśliła jego charakter informacyjny dla decydentów. Ponadto
wspomniała, że trwają prace nad utworzeniem platformy komunikacyjnej, która ma zapewnić
sprawną wymianę informacji pomiędzy członkami grup, czat z ekspertami, itp.
Pani Agnieszka Wagner, Przewodnicząca Grupy, zaprezentowała progratl} priorytetowy,
realizowany przez Departament Ocen Oddziaływania na Srodowisko w GDOS, finansowany
ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową nr 396j2010jWn-50jNE-00jD
z dnia 17.08.2010 r.
o dofinansowanie w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne. Wspomniała,
że obecnie prace zbliżają się do końca realizacji pierwszej umowy, która została podpisana
w sierpniu 2010 r. a planowany termin zakończenia to maj 2011 r. Wyjaśniła, że do tej pory
program był skierowany głównie do pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska. W ramach programu zostały zorganizowane
szkolenia na temat kodeksu postępowania administracyjnego, energetyki jądrowej, podstaw
pomiaru hałasu, przygotowania zakresu kontroli w systemie ocen oddziaływania na środowisko,
praw autorskich, itd. Natomiast w chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem harmonogramu
szkoleń do maja 2013 r. na podstawie przesłanych zgłoszeń przez regionalne dyrekcje ochrony
środowiska. Planowane jest również rozszerzenie zakresu odbiorców o jednostki samorządów
terytorialnych. Wspomniała o seminarium szkoleniowym na temat niekonwencjonalnych źródeł
gazu, które odbyło się w Ożarowie Mazowieckim oraz o wyjeździe edukacyjnym
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do Białowieży, które posłużyło do zapoznania pracowników z gospodarką wodną górnej Narwi
oraz z eksploatacją elektrowni wodnej Siemianówka. Zwróciła uwagę, że planowane są podobne
wyjazdy terenowe o zróżnicowanej tematyce. Każdy z uczestników otrzymał schemat zawierający
szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu priorytetowego.
Pani Agnieszka przedstawiła również publikacje edukacyjne, które zostały wydane bądź nad
którymi trwają prace. Dodatkowo członkom zostały rozdane wydrukowane do tej pory pozycje
bibliograficzne.
W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Anna ]archańska, Sekretarz Grupy, która
zwróciła szczególną uwagę na zapisy Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Grupy.
Między innymi poruszyła temat zastępstw członków Grupy bez możliwości udziału
w głosowaniu oraz zakres zadań członków Grupy, nad którymi trwają prace. Większością głosów
została zaakceptowana ilość członków - 35 osób oraz zapis dotyczący 2-tygodniowego terminu
informowania członków o kolejnym posiedzeniu. N a koniec poinformowała, że w najbliższym
czasie zostanie przesłana kolejna wersja regulaminu, uzupełniona o zapis określający obowiązki
członków.
Kolejne istotne zagadnienie poruszył Pan Roman Gąszczyk, MRR dotyczące ekspertyzy
w zakresie zapewnienia zgodności z prawem europejskim przygotowania i realizacji inwestycji
przeciwpowodziowych. Zwrócił uwagę, że do prawa polskiego niewłaściwie transponowano
przepisy ramowej Dyrektywy Wodnej i że Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w tej
sprawie wydając uzasadnioną opinie w czerwcu 2010 r. Od tego czasu rozpoczęto szereg działań,
między innymi nowelizację prawa wodnego dostosowując je do wymagań wskazanych wartA
ust.7 Dyrektywy. Niestety w prawie polskim niezgodność nie została całkowicie wyeliminowana.
Zasugerował, że zaproponowany przez niego zakres ekspertyzy można by wykorzystać
jako wytyczne dla beneficjentów dla podmiotów przygotowujących projekt przeciwpowodziowy
jak również w kontekście różnego rodzaju postępowań. Podkreślił, że przesłany materiał został
już wcześniej opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jednak nie podjęto próby
zlecenia jego wykonania.
Dodatkowo Pani Agnieszka Zdanowska zaproponowała podjecie współpracy z Grupą
Wodno-Ściekową działającą w ramach Sieci.
] ednocześnie Pan Roman Gąszczyk zgodził się koordynować zlecenia wykonania
ekspertyzy oraz uczestniczyć w najbliższym posiedzeniu wyżej wymienionej grupy celem
przedstawienia problemu.
U stalono również, że członkowie Grupy będą zobowiązani do zaopiniowania
przygotowanego materiału.
Pani Ludmiła Wach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwróciła
szczególną uwagę na problem z interpretacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
a w szczególności zapisów par.3 ust.2 pkt.2: "Do przedsi~w~~ć mogą0'ch potenr:jalnie znacząco
odd~a&wać na środowisko zalicza się również przedsi~w~~cia polegqjące na rozbudowie, przebudowie lub
montażu realizowanegolub trealizowanegoprzedsi~w~~cia 2I!Jmienionego
w ust. I, Z 2I!Jłączeniemp'iJPadku,
w którychpowstałe w 2I!JnikuroZbudo2I!J,
przebudo2I!Jlub monta:l:ftprzedsi~w~~cienie osiqgaprogów określo'!)'ch
w ust. I, o ile progi te zosta& określone': Interpretacja tego przepisu budzi wiele wątpliwości. Pani
Ludmiła opisała jego skomplikowany charakter na przykładzie 1 km drogi, której planowana jest
przebudowa na odcinku 900 m. Problem dotyczy odniesienia się do 900 m jako indywidualnego
przedsięwzięcia czy potraktowania go jako całość sumując z 1 km, który był przebudowany dwa
lata temu, w czasie kiedy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykorzystywana
jest przez 4 lata. Kolejną wątpliwość budzi konieczność lub brak konieczności przeprowadzania
screeningu dla przedsięwzięć, dla których progi nie zostały wyznaczone. Za drugi przykład
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posłużyła
przebudowa
stadionu
o powierzchni
2 ha, gdzie nasuwają się pytanie
czy takie przedsięwzięcie należy poddać screeningowi? Czy każda przebudowa stadionu osiąga
progi czy też nie? Jako trzeci przykład podała elektrociepłownię, która składa się z kilku kotłowni
i kotłów i wszystkie razem mają powyżej 25 MW i zaliczają się do przedsięwzięcia z drugiej grupy.
Obecnie inwestor planuje część z nich zdemontować i zainstalować kocioł o mocy 8 MW.
W konsekwencji elektrociepłownia jako całe przedsięwzięcie będzie powyżej progu. Natomiast
traktowane jako przedsięwzięcie polegające na instalacji 8 MW nie osiąga progu ilościowego.
Pan Tomasz Wilżak, GDOŚ potwierdził, że niestety żadna oficjalna interpretacja wyżej
wymienionego punktu rozporządzenia nie została przedstawiona.
Pani Maria Manelska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poruszyła temat przeprowadzanych kontroli wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych
w Urzędach Marszałkowskich przez urzędy kontroli skarbowej, które kwestionują ilość wydanych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia interpretując fakt jako
dzielenie przedsięwzięcia jednocześnie
sugerując, że powinno być to objęte jednym
postępowaniem. Problem jest o tyle istotny, że grozi utratą przyznanych środków unijnych
a głównie wynika z braku odpowiedniego przeszkolenia urzędów kontroli skarbowej.
Pan Paweł Szwajgier, MRR nawiązał do przeprowadzanych kontroli przez urzędy kontroli
skarbowej informując, że pod koniec 2010 roku zorganizowano seminarium z przedstawicielami
Ministerstwa Finansów, jako instytucji audytowej oraz z przedstawicielami urzędów kontroli
skarbowej z poszczególnych województw w celu zwrócenia uwagi na istotne kwestie z punktu
widzenia przygotowywania dokumentacji środowiskowej dla projektów. Potwierdził, że głównym
problemem, na który zwracają uwagę urzędy kontroli skarbowej jest dzielenie przedsięwzięć.
Wielokrotnie został poruszony problem wynikający z braku odpowiedniego przeszkolenia
pracowników urzędów kontroli skarbowej w zakresie przeprowadzanych kontroli dokumentacji
sporządzanej dla przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych.
Pani Katarzyna Twardowska,
GDOŚ
zaproponowała
zorganizowanie
spotkania
z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w celu przedstawienia problemu poruszonego przez
Grupę.
Następnie Pan Tomasz Wilż ak, GDOŚ, zasygnalizował problemy zamieszczone w tabelce
utworzonej na potrzeby Grupy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko oraz projektów
finansowanych ze środków unijnych. Pan Tomasz podzielił je na problemy formalne oraz
zasadnicze
zawierające
między
innymi
interpretacje
przepisów.
Poprosił
również
o uszczegółowienie niektórych zapytań, które wydają się niezrozumiałe.
Pani Anna Kosak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie poruszyła
problem dotyczący małych elektrowni wodnych. W szczególności zwróciła uwagę na zakres
udziału energii elektrycznej w energii odnawialnej oraz pozyskanie energii odnawialnej z energii
wiatrowej i z biomasy natomiast utrzymanie się energetyki wodnej na poziomie stałym.
Poruszyła problem dotyczący opracowania warunków realizacji przedsięwzięć dla elektrowni
wodnych, ze względu na kumulację oddziaływań. Zaproponowała
utworzenie opracowania
zawierającego rozmieszczenie elektrowni wodnych na terenie województw co ułatwiłoby ocenę
oddziaływań skumulowanych.
Odnosząc się do wyżej opisanej wypowiedzi zabrał głos Pan Włodzimierz Ciepły,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, informując o prowadzonych pracach
wstępnych na temat stopnia wodnego w Nieszawie lub w okolicach Nieszawy w zakresie wsparcia
stopnia wodnego Włocławek. Dodatkowo wspomniał, że planowane jest wybudowanie
hydroelektrowni na ściekach rzucanych z oczyszczalni w T oruniu ze względu na dużą różnicę
poziomów, gdzie odbiornikiem jest Wisła.
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W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Anny Kosak, Pani Katarzyna Twardowska, GDOŚ
zasugerowała
postawienie
problemu
na Krajowej Komisji ds. Ocen
Oddziaływania
na Środowisko zlecając wcześniej inwentaryzację.
Pan Tomasz
Kaler, MŚ zaproponował
przygotowanie
prezentacji
na temat
zidentyfikowanych problemów w ocenie oddziaływania na środowisko projektów unijnych
między innymi w zakresie inwestycji przeciwpowodziowych
oraz projektów związanych
z gospodarką odpadami z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji w ramach POIŚ.
Na koniec Pani Agnieszka Wagner, GDOŚ poruszyła sprawę współpracy z grupami ooś
z innych Państw, ponieważ istnieje możliwość zaproszenia ich przedstawicieli na spotkanie.
Zaproponowała również przeanalizowanie propozycji organizacji wyjazdów studyjnych za granicę
w III i IV kwartale 2012 r.
Pan Michał Maćkiewicz, Zastępca Dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego podjął się zorganizowania III posiedzenia Grupy w Łodzi.

Przewodnicząca
Grupy Roboczej do spraw Ocen
Oddziaływania na Środowisko
Agnieszka Wagner
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