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Obowiązki środowiskowe inwestorów - procedury zgodne z wymogami Unii Europejskiej 
16 grudnia 2011 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:01: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Obowiązki środowiskowe inwestorów - procedury zgodne z 
wymogami Unii Europejskiej 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:01: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JANUSZ MARLINGA 
- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, Biegły 
Ministra Środowiska i Wojewody Dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na 
środowisko. 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:01: Autor kilkudziesięciu raportów oddziaływania inwestycji na 
środowisko, prognoz oddziaływania, planów i programów strategicznych. Doświadczony ekspert w 
zakresie procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 
prowadzenia procesu przygotowania inwestycji, wywiązywania się przedsiębiorcy z jego obowiązków w 
okresie eksploatacji wykonanego przedsięwzięcia oraz aplikacji do funduszy środowiska i 
opracowywania części środowiskowych do wniosków unijnych 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:02: Autor wielu wniosków o pozwolenia na emisje zanieczyszczeo do 
środowiska. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Eko-biegły”. 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:02: Na wstępie naszego spotkania proszę Eksperta o komentarz na 
temat: Czy otrzymanie decyzji środowiskowej to proces łatwy czy też nie ? 
 



strona 2 z 10 

 

[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:02: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:02: Informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:03: Jeszcze raz dzieo dobry wszystkim. Można to określid w ten mniej 
więcej sposób - dla jednych łatwiejszy dla innych nie, a na pewno trwający długo w czasie> 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:04: Dziękuje za odpowiedz. Zapraszam zatem Paostwa do zadawania 
pytao. 
 
*Włodzimierz+ 10:04: Czy może Pan wskazad przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływad na 
środowisko? 
 
*Główny+: wieszka wszedł o godz. 10:05 
 
*Główny+: Lucjan wyszedł o godz. 10:05 
 
*Główny+: Lucjan wszedł o godz. 10:05 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:07: Jest ich dużo - generalnie w polskim prawie więcej niz  w załącznikach 
do dyrektyw - ale wykaz tych przedsięwzięd jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów - jest tam 
cały katalog  - może ma Pan jakąś konkretną inwestycję na myśli? 
 
*Główny+: Bolesław wszedł o godz. 10:08 
 
*Włodzimierz+ 10:08: Mam w planie uruchomienie składowiska zniszczonych samochodów 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:08: Generalnie dzielą się na te dla których  wykonanie raportu 
oddziaływania jest bezwzględnie wymagane i na te których ten raport może byd wymagany 
 
*Główny+: Lucjan wyszedł o godz. 10:09 
 
*Główny+: Lucjan wszedł o godz. 10:09 
 
*Główny+: Lucjan wyszedł o godz. 10:10 
 
*Główny+: Lucjan wszedł o godz. 10:10 
 
*Główny+: Bolesław wyszedł o godz. 10:10 
 
*Główny+: Bolesław wszedł o godz. 10:10 
 
*Włodzimierz+ 10:10: W tej chwili prowadzę działalnośd związana z naprawami i  serwisem samochodów, 
chciałbym to poszerzyd właśnie o możliwośd składowania nienadających się do użytku samochodów 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:11: Musimy coś doprecyzowad w / s tego "składowiska" - mogę się 
domyślad, że chodzi Panu o stację demontażu lub punkt zbierania samochodów do kasacji. Czy tak - 
jeżeli tak to który Pan chce realizowad 
 
*Włodzimierz+ 10:11: składowisko 
 
*Włodzimierz+ 10:12: tak dokładnie chce tam zbierad auta ewentualnie używad ich części do naprawy 
innych 
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*Włodzimierz+ 10:12: sprzedawad części nadające się do użytku 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:12: Składowanie w rozumieniu ustawy o odpadach miejsce w których 
odpady są składowane aż do czasu wykonania rekultywacji takiego obiektu 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:13: Czyli tak jak się domyślałem chce Pan zrealizowad albo stację 
demontażu albo punkt zbierania samochodów przeznaczonych do kasacji - dla obu jest wymagane 
uzyskanie decyzji środowiskowej 
 
*Główny+: Lucjan wyszedł o godz. 10:14 
 
*Główny+: Lucjan wszedł o godz. 10:14 
 
*Włodzimierz+ 10:14: a czy muszę poddad utylizacji czy czegoś w tym rodzaju elementy samochodu typu 
akumulator, opony? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:17: Cały proces powstawania stacji demontażu składa się z etapu jego 
budowy czy też organizacji z uzyskiwaniem pozwoleo budowlanych i środowiskowych a dopiero później 
etapu jego eksploatowania - w tym będzie się mieściło gospodarowanie odpadami - czyli 
magazynowanie , oddawanie do odzysku lub do unieszkodliwiania . wtedy też pojawią się elementy 
sprzedaży części itp. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:18: Cały pojazd wycofany z eksploatacji jest w katalogu odpadem i można 
go zbierad w punkcie zbierania. Jeżeli chcemy go rozbierad to musimy uzyskad pozwolenia na stację 
demontażu 
 
*Główny+: as wszedł o godz. 10:19 
 
*Włodzimierz+ 10:21: Czy tego typu procedura jest podobna w całej UE? 
 
*Bolesław+ 10:23: Witam, nie wiem czy to tak związane z tematem ale proszę mi powiedzied czy zgodne z 
prawem jest pobieranie opłaty tzw. recyklingowej przy rejestracji auta przywiezionego z zagranicy a 
potem a potem gdy zawozimy ten sam pojazd na składowisko ponownie jest pobierana opłata? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:23: Tak naprawdę - to tego nie wiem - nie uczestniczyłem w takim 
przedsięwzięciu poza granicami Polski, ale w Polsce przygotowywałem kilka raportów na stację 
demontażu 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:23: Oczekujemy na zapytanie od: *Bolesław] 10:23: Witam, nie wiem 
czy to tak związane z tematem ale proszę mi powiedzied czy zgodne z prawem jest pobieranie opłaty 
tzw. recyklingowej przy rejestracji auta przywiezionego z zagranicy a potem a potem gdy zawozimy ten 
sam pojazd na składowisko ponownie jest pobierana opłata? 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:24: Proszę chwilowo nie zadawad kolejnych pytao. 
 
*Włodzimierz+ 10:24: Dobrze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, jeśli będę miał dodatkowe pytania, 
poruszę je potem 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:25: Wygląda na to, że jest to zgodne z prawem - należy tylko zwrócid 
uwagę na to, że opłata recyklingowa jest pobierana m.in. po to aby ktoś (właściciel ) stacji demontażu za 
to, że przyjęty pojazd poddał recyklingowi otrzymał tzw. dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony 
środowiska, a pobierana przez niego opłatą za przyjęcie pojazdu do stacji stanowi pokrycie jego kosztów 
 
*Drwal+ 10:27: Jakie są kary za nie wywiązanie się z obowiązku ochrony środowiska? 
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[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:30: W różnych dziedzinach ochrony środowiska jest to inaczej 
regulowane. Są kary za przekroczenie dopuszczalnych warunków korzystania ze środowiska określanych 
w decyzjach administracyjnych (tzw. pozwoleniach emisyjnych), ale też są kary za sam fakt braku 
pozwoleo emisyjnych. Np. w gospodarce odpadami brak pozwolenia na wytwarzanie lub odzyski grozi 
grzywną bodajże 5000 zł. W szczególnych przypadkach brak pozwolenia emisyjnego może się wiązad z 
zamknięciem zakładu 
 
*Bolesław+ 10:30: dziękuje za odpowiedź 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:31: Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*Drwal+ 10:31: Jak wygląda proces przyznawania pozwolenia na emitowanie hałasu? 
 
*Bolesław+ 10:33: Proszę mi powiedzied, bo ostatnio o tym głośno w mediach jakie kary i czy są 
egzekwowane za palenie w domach śmieci? Mieszkam niedaleko miejscowości uzdrowiskowej i niekiedy 
widzę jaki czarny dym leci z prywatnych domów? 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:34: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytao. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:34: To jest odmienna procedura o tych z którymi się zazwyczaj spotyka w 
ochronie środowiska! Jej uruchomienia następuje po stwierdzeniu, że dany podmiot przekracza 
obowiązujące normy hałasu. Przekroczenie to stwierdza PIOŚ i występuje do Starosty lub Marszałka 
Województwa o wydanie takiej decyzji. Dopiero po jej wydaniu i uprawomocnieniu  - następny pomiar 
wykazujący przekroczenie uruchamia płacenie kary 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:35: Pytanie oczekujące: *Bolesław+ 10:33: Proszę mi powiedzied, bo 
ostatnio o tym głośno w mediach jakie kary i czy są egzekwowane za palenie w domach śmieci? 
Mieszkam niedaleko miejscowości uzdrowiskowej i niekiedy widzę jaki czarny dym leci z prywatnych 
domów? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:36: Egzekwowanie tego palenia śmieci należy do wójta, burmistrza i 
prezydenta bo on jest organem ochrony środowiska dla tzw. zwykłego korzystania ze środowiska. W 
praktyce bardzo trudno jest udowodnid, że ktoś pali śmieci - bo mogą nie wpuścid do domu! 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:36: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Drwal+ 10:37: a jak to się stwierdza, że dana maszyna przekracza dozwolone normy? 
 
*Bolesław+ 10:37: no tak zgadza się ale policja czy też straż miejska może interweniowad? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:38: Rozumiem, że chodzi Panu o hałas ? Trzeba wykonad pomiar przez 
akredytowane laboratorium. WIOŚ (Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska) takie akredytacje 
posiada 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:39: Pytanie oczekujące od: *Bolesław+ 10:37: no tak zgadza się ale 
policja czy też straż miejska może interweniowad? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:39: Straż miejska interweniuje - policja raczej odmówi, ale zanim wejdą to 
ślady można usunąd - więcej chyba zależy od świadomości i wiedzy że w ten sposób bardziej się szkodzi 
środowisku niż przez spalanie śmieci w spalarni 
 
*Drwal+ 10:40: A czy jest jakiś okres przejściowy od momentu uruchomienia takiej maszyny do momentu 
uzyskania zezwolenia na emisje hałasu? 
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[Drwal] 10:40: Chodzi mi o to czy pozwolenie jest wymagane od razu od uruchomienia maszyny? 
 
*Bolesław+ 10:40: Zgadza się, tylko z ta naszą świadomością jest jeszcze różnie:( 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:42: Taką maszynę uruchamia Pan w normalny sposób. Nie wymaga to 
uzyskania dodatkowego pozwolenia emisyjnego. Dopiero fakt przekroczenia wdraża proces wydawania 
decyzji o dopuszczalnym hałasie. Zakłada się że na granicach obszaru chronionego każdy zakład (a więc 
także zainstalowane w nim maszyny ) spełniają normy jak dla obszarów chronionych 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:43: Przy spalaniu śmieci w kotłach wiele zależy od tego czy gmina ma w 
miarę dobrze rozwiązany proces zbierania odpadów komunalnych i tzw. recyklingu 
 
*Drwal+ 10:44: Czy są jakieś kary za naruszenie limitów hałasu, do kogo zgłosid takie naruszenia? 
 
*Główny+: Lucjan wyszedł o godz. 10:46 
 
*Główny+: Lucjan wszedł o godz. 10:46 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:46: Doraźnie za ewidentne przewinienia PIOŚ - WIOŚ może nałożyd 
mandat lub grzywnę. Za trwanie przekroczenia hałasu nakład się karę finansową aż do ustania 
przekroczenia. Te kary są dotkliwe finansowo i każdy stara się szybko hałas ograniczyd , wykonad pomiar 
sprawdzający i zgłosid ustanie przekroczenia 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:46: Zgłosid w formie obywatelskiej skargi do najbliższego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 
 
*Bolesław+ 10:47: Pewnie mam słabą wiedze na ten temat ale widział Pan gminę w naszym kraju, która 
ma w "miarę dobrze rozwinięty proces zbierania odpadów"? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:50: Jeżeli myśli Pan o ideale to jak wiadomo takiego nie ma- więc tez 
takiej gminy nie znam, ale jest sporo gmin w których podstawowe problemy próbuje się rozwiązad. Są 
punkty zbierania opakowao ze szkła, tworzyw, papieru oraz składowiska z liniami do segregacji 
odpadów. Ostatnia zmiana prawa w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(odpowiedzialnośd gmin zdecydowanie większa) powinna coś poprawid 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:51: Pytanie przesłane do nas przez przedsiębiorcę pocztą 
elektroniczną: W przypadku przedsięwzięcia, które może mied negatywny wpływ na obszar Natura 2000,  
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostad wydana m.in. w przypadku braku rozwiązao 
alternatywnych. Proszę o informację, kto przeprowadza kontrolę takiego stanu rzeczy. Czy to my jako 
przedsiębiorstwo musimy wynająd eksperta, który uzasadni iż nie ma rozwiązao zastępczych ? 
 
*Główny+: basia wszedł o godz. 10:51 
 
*Główny+: basia wyszedł o godz. 10:53 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:55: Wg mnie skoro wam zależy na uzyskaniu decyzji środowiskowej (albo 
inaczej musicie ją mied bo nie dostaniecie pozwolenia na budowę), to raczej wy powinniście  uzasadnid 
brak rozwiązao zastępczych - nie znam sprawy - może byłoby mi łatwiej cos wymyślid gdybym ją znał - 
zawsze szuka się środków technicznych które ograniczą oddziaływania i trudni mi sobie wyobrazid brak 
możliwości kompensacji przyrodniczej! 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 10:56: Szanowni Paostwo pozostała nam prawie godzina rozmowy aby 
skorzystad z wiedzy eksperta. Zapraszam Paostwa do dalszej dyskusji. 
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[Drwal] 10:57: Czy od decyzji administracyjnej nakładającej kare za przekroczenie norm hałasu można się 
odwoład? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 10:57: Można się odwoład jak praktycznie od każdej decyzji 
 
[Drwal] 10:58: A do jakiego organu? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:00: Organem nadrzędnym w sprawach decyzji karnej za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska , bo karę nakłada 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
 
*Lucjan+ 11:02: Czy w najbliższym czasie (roku, dwóch) polscy przedsiębiorcy mogą spodziewad się 
podniesienie wymogów UE w dziedzinie ochrony środowiska, chodzi mi głównie o gospodarkę wodno-
ściekową oraz obrót materiałami niebezpiecznymi? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:05: Główne wymagania dotyczące ochrony środowiska zostały określone 
w tzw. dyrektywach ramowych lub mających taki charakter. Tak naprawdę te bardziej szczegółowe 
wymagania stawiają kraje w swoich własnych przepisach. Nie ma jednak nigdy pewności, że nie nastąpi 
zaostrzenie wymogów, chociaż ja skłoniłbym się do bardziej skutecznej egzekucji tych praw które już 
obowiązują 
 
*Drwal+ 11:06: Czy dostępna jest również droga sądowa w tym wypadku? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:08: Rozstrzygnięcie organu odwoławczego można skarżyd do sądu 
administracyjnego pod kątem niezgodności z przepisami prawa i tu postępowanie jest też 
dwuinstacyjne. 
 
*Włodzimierz+ 11:09: Jak się ma polskie prawo ochrony środowiska, do prawa UE, czy w dziedzinie 
ochrony środowiska mamy jeszcze wiele do zrobienia? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:12: W samym prawodawstwie, jeżeli coś musimy poprawid to już 
naprawdę niewiele - bez zmiany naszego prawa w sensie przystosowania go do unijnych dyrektyw, nie 
zostalibyśmy przyjęci do Unii, natomiast jeszcze musimy sporo pracowad  (każdy z nas z osobna i razem 
np. w gminach czy zakładach) aby ten stan ciągle poprawiad i utrzymywad w dobrej kondycji 
 
*Główny+: Herba wszedł o godz. 11:13 
 
*Drwal+ 11:14: Jak rozumiem ostatnia instancja to kasacja czy sąd nakazuje wznowienie postępowania? 
 
[Herba] 11:14: Witam, nie wiem czy zostało takowe pytanie zadane: chciałbym zapytad czy obowiązek 
przeprowadzenia postępowania  oceny oddziaływania na środowisko dotyczy również scalania działki (w 
zasadzie gruntu)? 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:14: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytao. 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:15: Mamy dwa pytania oczekujące: *Drwal+ 11:14: Jak rozumiem 
ostatnia instancja to kasacja czy sąd nakazuje wznowienie postępowania? 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:15: oraz *Herba+ 11:14: Witam, nie wiem czy zostało takowe pytanie 
zadane: chciałbym zapytad czy obowiązek przeprowadzenia postępowania  oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczy również scalania działki (w zasadzie gruntu)? 
 



 

strona 7 z 10 

[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:16: Z tą kasacją to szczerze mówiąc nie wiem, ale znam przypadek, że po 
wyroku NSA uchylono decyzję i sprawę wrócono do ponownego rozpatrzenia - od początku czyli od 
wykonania pomiaru - w tym czasie naprawdę można ograniczyd hałas metodami technicznymi 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:16: Pytanie oczekujące: *Herba+ 11:14: Witam, nie wiem czy zostało 
takowe pytanie chciałbym zapytad czy obowiązek przeprowadzenia postępowania  oceny oddziaływania 
na środowisko dotyczy również scalania działki (w zasadzie gruntu)? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:17: Scalanie działki wymaga takie decyzji ale jest fakultatywne czyli może 
się odbyd bez oceny oddziaływania- zależy to od wójta, burmistrza i prezydenta 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:18: Obecnie nie mamy pytao oczekujących, zapraszam zatem Paostwa 
do dyskusji. 
 
*Herba+ 11:19: A proszę mi powiedzied jeszcze jeżeli zmniejszam przestrzeo w której ma byd prowadzona 
przeze mnie działalnośd gospodarcza musze starad się ponownie o ocenę ? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:21: Jeżeli to zmniejszenie przestrzeni będzie wymagało decyzji 
wymienionej w art. 72 ustawy o dostępie do informacji i ocenach oddziaływania i będzie dotyczyło 
inwestycji określonej w rozporządzeniu RM ws przedsięwzięd mogących oddziaływad na środowisko to 
raczej tak ale musiałbym zbadad indywidualny przypadek 
 
*Drwal+ 11:22: rozumiem, a czy odwołanie od decyzji nakładającej kare, wstrzymuje bieg postępowania i 
wówczas nie trzeba płacid kary? 
 
*Herba+ 11:23: Dziękuje na chwilę obecną za informacje. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:24: Zawsze odwołanie od karnej decyzji do organu wyższej instancji 
wstrzymuje płatnośd kary, ale to nie ma zastosowania do postępowania przed sądami 
administracyjnymi, czyli po rozstrzygnięciu GIOŚ, karę trzeba zapłacid bo będą ją egzekwowad - proszę 
także pamiętad ż e WIOŚ stosuje i ma taką możliwośd do zawieszenia płatności kary jeżeli są prowadzone 
inwestycje mające ograniczyd poziom hałasu do dopuszczalnego 
 
*Drwal+ 11:26: Dziękuję za informację 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:27: Proszę 
 
[Lucjan] 11:27: Jakie zezwolenia trzeba posiadad, aby skutecznie starad się o otworzenie spalarni 
śmieci.? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:29: Skomplikowane to, ale kolejno- najpierw sprawdzid plan 
zagospodarowania przestrzennego w gminie, bo mogą tam byd ograniczenia lub wskazania do lokalizacji 
 
*Główny+: as wyszedł o godz. 11:29 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:29: Ale jeszcze zanim dalej - chodzi o spalarnię odpadów komunalnych czy 
przemysłową 
 
*Główny+: as wyszedł o godz. 11:29 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:29: Ale jeszcze zanim dalej - chodzi o spalarnię odpadów komunalnych czy 
przemysłową 
 
[Lucjan] 11:30: Chodzi o odpady komunalne 
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*Lucjan+ 11:30: interesuję mnie współpraca z gminą w tej dziedzinie 
 
*Lucjan+ 11:31: chod nie wykluczam jeśli byłaby taka możliwośd współpracy z przedsiębiorstwem z 
sektora prywatnego lub ich siecią 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:35: No to dalej - na razie skrótów - jeżeli jest plan zagospodarowania to 
decyzja środowiskowa, dalej pozwolenie na budowę (przed jej uzyskaniem niektóre pozwolenia 
emisyjne), budowa, dalsza częśd pozwoleo emisyjnych, odbiór i rozpoczęcie eksploatacji - szczegółowo 
to o wiele bardziej skomplikowane bo zależy także od tego jaka będzie wielkośd spalarni - jeżeli jej 
przerób będzie większy niż 3 Mg/godzinę to trzeba uzyskad tzw. pozwolenie zintegrowane - organ ma 6 
miesięcy czasu na jego wydanie 
 
*Główny+: Luna wyszedł o godz. 11:36 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:36: Gorzej jak nie ma planu, to wszystko musi byd poprzedzone decyzją o 
warunkach zabudowy 
 
[Lucjan] 11:37: Czyli wygląda to na bardzo skomplikowany proces 
 
*Lucjan+ 11:37: Jak rozumiem pierwsze swoje kroki powinien skierowad do urzędu gminy i tam przyjrzed 
się planowi zagospodarowania przestrzennego? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:38: Jest jeszcze parę zapisów, które mogą wykorzystad nieprzyjaciele 
takich inwestycji i te zgodności lub niezgodności trzeba dokładnie sprawdzid aby zrealizowad spalarnię 
odpadów komunalnych. Większej determinacji niż inwestora należy oczekiwad od gminy - jeżeli tej nie 
będzie to może byd bardzo ciężko 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:41: Moim zdaniem, w kontekście wchodzącej w życie zmiany ustawy o 
czystości i porządku, musi mied Pan pewnośd, że gmina będzie tego chciała - bo nawet jeżeli nie ma tego 
w planie to może plan zmienid (co niestety trwa), ale jeżeli myśli Pan o partnerstwie publiczno-
prywatnym, to tez nie występują na tym polu najlepsze doświadczenia, a proces powstawania takiej 
inwestycji jest naprawdę skomplikowany 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:41: Drodzy Paostwo, pozostało nam 20 minut. Proszę o pytania ;-) 
 
*Lucjan+ 11:41: jak rozumiem mówiąc o nieprzyjacielu ma Pan na myśli społecznośd lokalną? 
 
*Lucjan+ 11:42: z tego co wiem taka inwestycja wymaga też konsultacji, społecznych i na tym polu mogą 
byd największe problemy? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:46: Społecznośd lokalna często boi się tego czego nie zna - więc trzeba się 
nastawid na długi proces zapoznawania z taką inwestycją , przekonywania do konieczności jej realizacji 
itp. rzeczy i działao. Większośd uważa, że spalarnia taka jest szkodliwa - więc muszą byd dla 
zaprojektowane dobre i skuteczne zabezpieczenia - niektórzy wręcz mylnie sądzą że spalanie odpadów 
w takiej spalarni jest bardziej szkodliwe niż spalanie śmieci w piecach domowych o których już dzisiaj 
rozmawialiśmy 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:47: W moim przekonaniu jest odwrotnie, ale to nie zmniejsza 
przeciwników takich inwestycji (równiez wśród organizacji ekologicznych) 
 
*Lucjan+ 11:48: Jak rozumiem oprór społeczny może zablokowad inwestycje? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:49: Może się tak stad! 
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*Herba+ 11:49: Chyba istotnym problem,  i świadomości również lokalnych władz jest brak dialogu z 
lokalną społecznością, przecież u nas raczej nie dyskutuje się z ludźmi tylko realizuje inwestycje a potem 
jak zaczyna byd głośno to wtedy podejmuje się dialog:( 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:51: O tym właśnie pisałem i myślałem - uważam, że najbardziej jest w 
takiej sprawie potrzebny dialog, bo chodzi przecież o to aby przekonad ludzi do rozwiązania skutecznego 
i bezpiecznego w kontekście całego oddziaływania na środowisko rozumiane jako całośd a nie jego 
wycinek. Dlatego trzeba i należy rozmawiad a w całą sprawę wkalkulowad nawet kilka lat przekonywania 
społeczności do takiego rozwiązania! 
 
[Lucjan] 11:52: Nie zgodzę sie z Herbą znana jest sprawa inwestycji w biogazownie w okolicach Ząbkowic 
Śląskich, gdzie były konsultacje społeczne i to właśnie społecznośd lokalna blokuje inwestycje 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:52: Drodzy Paostwo, mamy czas na najwyżej dwa pytania. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:53: Wykonywałem raport na biogazownię - został zatwierdzony przez 
RDOŚ, ale nie ma jeszcze decyzji budowlanej - zobaczymy co dalej 
 
*Lucjan+ 11:55: A czy jest jakiś ogólny plan działania na skalę ogólnokrajową , który obliguje gminy do 
patrzenia przychylnym okiem na inwestycje ekologiczne typu spalarnie śmieci? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:57: Pewne wytyczne można znaleźd w Krajowym Planie i Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami - również w gminnym powinny się znaleźd takie odniesienia czy 
ewentualnie potrzeby. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:58: Obowiązki dotyczące odpadów są zapisane w dyrektywach - myślę że 
będzie spory ból jak zaczniemy płacid kary za brak realizacji dyrektyw! 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:59: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:59: Szanowni Paostwo – w imieniu swoim oraz eksperta BARDZO 
DZIĘKUJĘ za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 11:59: Dziękuję 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:59: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise 
Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 11:59: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:00: Szczególnie zapraszam na stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011- grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty 
internetowe. Dzisiejszy był DWUNASTYM z serii. 
 
*Główny+: Skowron wyszedł o godz. 12:00 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:00: Kolejne czaty odbędą się już w Nowym Roku - 2012 . 
 

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:00: W imieniu Eksperta, swoim oraz całego zespołu DARR SA życzę 
Paostwu spokojnych i radosnych Świąt. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga+ 12:01: Dziękuję i nawzajem 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:01: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2011 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*Główny+: wieszka wyszedł o godz. 12:01 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl).  
 
Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla biznesu - Enterprise Europe Network West 
Poland 
 
[MODERATOR - Anna Izbioska+ 12:01: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. (www.darr.pl) 
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http://www.darr.pl/

