
*Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

 
 

 

PROGRAM WARSZTATÓW* 

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
27 stycznia 2009 r.,  

Centrum Kongresowe – Hotel IOR***- ul. Węgorka 20a, Poznań 

Sala numer 10 

 

opiekun merytoryczny i prowadzenie: dr Michał Pchałek 

9:30 Rejestracja Uczestników 

10:15 Otwarcie 

Sesja I 
 

 

Wymogi Dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
 

10:15 – 11:00 

• Definicja „zezwolenia na inwestycję” 
• Udział społeczeństwa i zainteresowanej społeczności w postępowaniu 
• Kwalifikacja przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 
• Obowiązek dostarczenia odpowiednich informacji przez inwestora 
• Konsultacje z organami właściwymi w zakresie ochrony środowiska 
• Wydanie decyzji  

 

Sesja II 

 

Wymogi Dyrektyw: 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
 

11:00 – 12:00 

• Europejska sieć obszarów Natura 2000 
• Status obszaru na poszczególnych etapach jego wyznaczania  
• Ocena habitatowa 
• Orzecznictwo TSWE dotyczące dyrektywy ptasiej i siedliskowej 

 

12:00 - 12:30 PRZERWA NA KAWĘ                                                                                                                                                                    

Sesja III 

 

Wymogi prawa krajowego - ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko/ustawa Prawo ochrony środowiska w zakresie postępowań 
kontynuowanych  
na podstawie jej przepisów 
 

12:30 – 14:30 

• Zarys historyczny przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko w polskim 
systemie prawnym 

• Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jako 

warunek uzyskania decyzji ”inwestycyjnych” 
• Powtórzona ocena oddziaływania na środowisko  
• Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (przedsięwzięcia z 

tzw. I, II, III grupy) 
• Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym analiza wariantów 
• Współpraca z właściwymi organami administracji publicznej: opiniowanie, uzgodnienia 
• Konsultacje społeczne i dostęp do informacji o przedsięwzięciu 
• Udział organizacji ekologicznych  
• Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 
• Postępowanie transgraniczne 
• Wydanie decyzji kończących postępowanie  

 

14:30 – 15:15 Lunch                                                                                                                                                                                                                                                         

15:15 – 16:00 Pytania i dyskusja – omówienie zagadnień zgłaszanych przez uczestników 

16:00 

Podsumowanie i zakończenie warsztatów 
                                                                                                                                                                    

Rozdanie Uczestnikom imiennych zaświadczeń                                                                                                                                                                      


