
 

Agenda* 
 

Spotkanie Grupy Roboczej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

Poznań, 18 - 20 luty 2013 r. 
 

 
18 LUTY 2013 R. 
 
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników spotkania w HOTELU Ossowski                                    
(ul. Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica k/Poznania http://www.hotel-ossowski.com.pl ) 
 
19 LUTY 2013 R. 
 
do 9. 00 Śniadanie  

9.00 - … Prace grupy 

Przewidywany  
czas1 

Tytuł Osoba i Instytucja 

9.00-9.15 Powitanie uczestników 

9.15-9.45 
Zmiana warunków realizacji przedsięwzięcia 
określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Renata Kościńska-
Stępniewska - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Kielcach 

9.45-10.15 

Problemy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Białymstoku dotyczące wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 

Marta Roszko - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Białymstoku 

10.15-10.45 
Problemy związane z procedurą wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowli 
przeciwpowodziowych 

Artur Hulinka - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie 

10.45-11.00 Przerwa 

11.00-11.30 
Procedury wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na 
środowisko - problemy  ogólne w RDOŚ w Krakowie 

Anna Kosak   - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

11.30-12.00 
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

Ewa Roszczewska - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Lublinie 

12.30-13.00 

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na 
środowisko - problemy dotyczące właściwości 
organów ochrony środowiska oraz rozporządzeń w 
zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza 
i kwalifikacji przedsięwzięć 

Jadwiga Szałaj - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska we  Wrocławiu 

                                                 
1 dla wszystkich prezentacji przyjęto 30 min., uwzględniając czas na pytania i dyskusję 

http://www.hotel-ossowski.com.pl/


 

13.00-13.30 
Skumulowane oddziaływanie na środowisko 
przedsięwzięć - studium przypadków 

M. Piekarz, I. Ostrowska-
Czernik - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu 

 13.30-14.30 Obiad 

od 14.30 

Dyskusja członków grupy dotycząca m.in.: 
- dalszych prac grupy; 
- zmiany regulaminu grupy; 
- strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko*.   

* - z uwagi na zaawansowane prace nad tworzeniem przez instytucje zarządzające programów operacyjnych, 

przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich proponują ponownie podjąć temat strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko; tematyka ta była już poruszana na jednym ze spotkań, jednak ze względu na 
wagę problemu zasadne jest robocze omówienie wątpliwości na płaszczyźnie „organ opracowujący projekt 
dokumentu”-„organ uzgadniający/opiniujący projekt dokumentu i prognozę” (dla zainteresowanych link do 
dokumentu stworzonego przez MRR, dotyczącego  sooś dla Programów 2014-2020); proszę o przesyłanie 
informacji o zagadnieniach, o których będziecie Państwo chcieli rozmawiać (pytań, wątpliwości), na adresy       
e-mail odbiorców tej agendy (T. Wilżak) 

 

19. 00 Kolacja 

 
20 LUTY 2013 R. 
 
do 9.00 Śniadanie 

9.15 - 13.30 Praca grupy 

Przewidywany  
czas 

Tytuł Osoba i Instytucja 

9.15-9.45 

Bieżące problemy w procedurach wydawania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 
ocenach oddziaływania na środowisko 
przeprowadzanych m.in. dla przedsięwzięć 
przewidzianych do dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej (na wybranych przykładach z 
terenu województwa mazowieckiego) 

Aleksandra Atłowska - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Warszawie 

9.45-10.15 

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na 
środowisko - problemy w województwie 
kujawsko-pomorskim 

Kamili Sobiś - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy 

10.15-10.45 
Ogólne problemy i doświadczenia  związane z 
procedurą ocen oddziaływania na środowisko  w 
województwie warmińsko-mazurskim 

Agata Moździerz - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Olsztynie 

10.45-11.00 Przerwa 

11.00-11.30 

System ocen oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć w aspekcie 
problemów proceduralnych i innych - 
doświadczenia i praktyka RDOŚ w Łodzi 

Ewa Smoktunowicz - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Ocena_oddzialywania_na_srodowisko/Strony/glowna.aspx


 

11.30-12.00 
Stosowanie art. 75 ust. 5 ustawy ooś w teorii i 
praktyce 

Zbigniew Gołębiewski - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Poznaniu 

12.30-13.00 

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na 
środowisko - doświadczenia Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

Agnieszka Nowak - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wielkopolskim 

13.00-13.30 
Inwestycje realizowane na terenie województwa 
zachodniopomorskiego - najczęstsze problemy 

Anna Czyżowicz - 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

13.30 Obiad 

 

14.30  Powrót  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 



 

ZAKWATEROWANIE  

HOTEL RESTAURACJA Ossowski  --- ul. Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica k/Poznania http://www.hotel-ossowski.com.pl 
 
 

 
 Źródło: http://rozklad-pkp.pl Trasa: Poznan Glówny – Kobylnica  

http://www.hotel-ossowski.com.pl/
http://rozklad-pkp.pl/

