EkoDialog zaprasza na szkolenie:
" Nowe regulacje dotyczące ochrony krajobrazu w przepisach
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "
Warszawa, 5 listopada 2015 r.

OPIS SZKOLENIA:
Szeroko krytykowany chaos w zasadach ochrony krajobrazu, w szczególności
niewielkich możliwości jego ochrony przed wszelkiego rodzaju obiektami reklamowymi,
doprowadził do tego, że w końcu we wrześniu tego roku weszła w życie długo oczekiwana
nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza
zupełnie nowe zasady ochrony- i to na wielu płaszczyznach, gdyż ingeruje w szereg
przepisów innych ustaw. Nowelizacja przyznała bardzo szerokie kompetencje do
kształtowania przestrzeni pod tym względem radom gmin.
Z pewnością warto zapoznać się z nowymi przepisami, gdyż ich wpływ jest nie do
przecenienia – zarówno z punktu widzenia organów, jak i przedsiębiorców.
Seminarium jest prowadzone w bardzo przystępny sposób (również dla osób nie
posiadających wykształcenia prawniczego), gdyż wykładowca podaje dużo praktycznych
przykładów i wskazówek dotyczących przedmiotu seminarium.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Nowe definicje.
2. Zmiana zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
3. Zmiana zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Nowy zakres uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

5. Nowe kompetencje rady gminy w zakresie zagospodarowania przestrzeni:
a) obiekty, w stosunku do których może być wydana uchwała,
b) ograniczenia,
c) wpływ na istniejące obiekty,
d) procedura uchwalenia uchwały,
e) kary za nieprzestrzeganie przepisów uchwały.
6. Audyt krajobrazowy dla obszaru województwa.
7. Wpływ nowelizacji na przepisy ustawy:
a) o drogach publicznych,
b) o podatkach i opłatach lokalnych,
c) Prawo budowlane,
d) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
e) o ochronie przyrody.
8. Przepisy przejściowe.

WYKŁADOWCA: JOLANTA KOCHANOWSKA
Karierę rozpoczęła w 2003 r. podejmując pracę na stanowisku zajmującym się obsługą
prawną Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W 2005 r.
kontynuowała pracę w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w tym samym
ministerstwie. W latach 2008-2012 jako pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
zajmowała się obsługą prawną Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko.
W latach 2009-2010 zajmowała się obsługą prawną Wydziału Rolnictwa
i Środowiska w Urzędzie Gminy Konstancin Jeziorna. Od 2007 r. do chwili obecnej prowadzi
szkolenia i wykłady z zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej na rzecz administracji
rządowej i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Od 2012 r. jest radcą prawnym.
Specjalizacja:

procedura

administracyjna

procesu

inwestycyjnego

ze

szczególnym

uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu
oceny oddziaływania na środowisko.

LOKALIZACJA:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek
Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta
(Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali
prześlemy na kilka dni przed szkoleniem.

TERMIN:

5 listopada 2015 r., zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00

KOSZT:

690 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.
W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:






Wykłady,
Materiały szkoleniowe,
Obiad,
Serwis kawowy,
Zaświadczenia uczestnictwa.

KONTAKT:

szkolenia@ekodialog.pl
tel. 604 533 262
www.ekodialog.pl

