
 POSIEDZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO KRAJOWEJ KOMISJI DO SPRAW 

 OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
 

 
W dniu 19 marca 2012 r. (poniedziałek), w budynku Ministerstwa Środowiska przy 

ul. Wawelskiej 52/54, w sali 163, o godz. 11.00, odbędzie się posiedzenie Zespołu 
roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (organu 
opiniodawczo-doradczego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) powołanego w celu 
rozpatrzenia moŜliwości uzgodnienia warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia 
polegającego na realizacji połączenia kolejowego MPL ”Katowice” w Pyrzowicach z miastami 
aglomeracji górnośląskiej, na odcinku Katowice – Pyrzowice. 

 
Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania 

na Środowisko (KKOOŚ) w przedmiotowej sprawie wystąpił Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach, w trybie art. 132 ust. 4 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).  

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 
2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na 
Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 257, poz. 1745), Prezydium Krajowej Komisji w dniu 14 lutego br., uchwałą nr 1/2012, 
powołało Zespół roboczy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Na przewodniczącego 
Zespołu roboczego powołano Pana prof. dr. hab. inŜ. Andrzeja Jasińskiego 
Przewodniczącego KKOOŚ, natomiast sekretarzem Zespołu została Pani Anita Kuliś 
(uchwała nr 1/2012 w załączeniu). 
 
 

Program posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie spotkania przez Przewodniczącego Zespołu roboczego KKOOŚ prof. dr. 

hab. inŜ. Andrzeja  Jasińskiego 
2. Wystąpienie przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 
3. Wystąpienie Inwestora 
4. Wystąpienie Wykonawcy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
5. Prezentacja koreferatu do dokumentacji sprawy opracowanego przez Pana prof. nzw. dr 

hab. inŜ. Andrzeja Kraszewskiego 
6. Dyskusja otwarta z udziałem zainteresowanych osób 
7. Zamknięta część posiedzenia z udziałem członków Zespołu roboczego KKOOŚ – 

przyjęcie stanowiska. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu Zespołu roboczego KKOOŚ proszone są o 
wcześniejsze zgłoszenie się do pracownika odpowiedzialnego za organizację spotkania - 
adres mailowy to: Maja.Kosieradzka(at)gdos.gov.pl 


