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W dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko, funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.
W spotkaniu, wzięli udział członkowie grupy, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska, urzędów marszałkowskich oraz Joint Assistance to Support Projects in European Regions.
Ważnym punktem posiedzenia była prezentacja dr Jana Błachuta, przedstawiciela Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w kontekście ochrony
wód i osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Dodatkowo członkowie grupy wzięli udział w wizycie studyjnej w Parku Narodowym Ujście Warty.
Działania ochronne prowadzone na terenie Parku Narodowego Ujście Warty mają wpływ na stan
ilościowy i jakościowy zarówno wód powierzchniowych (m.in. Warty i Odry) jak i podziemnych tym samym wpływając na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i spełnienie warunków Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Spotkanie rozpoczęło się poranną obserwacją ptaków wodnych i błotnych. Następnie grupa zapoznała się z projektami realizowanymi ze środków LIFE oraz dokonała
lustracji terenowej przebudowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, jak również odwiedziła przetwórnię biomasy - peleciarnię w Słońsku. Walory przyrodnicze
Parku Narodowego Ujście Warty oraz najistotniejsze problemy związane z jego funkcjonowaniem zaprezentowali pracownicy Parku.
Rozlewiska i łąki znajdujące się na terenie Parku Narodowego Ujście Warty to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków - nie tylko w okresie lęgowym, ale również
w innych okresach np., w trakcie perzowiska i migracji oraz jako miejsce zimowania wielu gatunków. Tak duża liczba i różnorodność ptaków występuje w niewielu
miejscach w Polsce.
Wizyta studyjna w Parku Narodowym Ujście Warty jest elementem działań Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko stanowiąc znakomite studium
przypadku i podstawę do dyskusji nad oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście ochrony wód i osiągnięcia celów środowiskowych
ustalonych na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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