
 
 

EkoDialog zaprasza na szkolenie: 

„Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r.” 

 

Warszawa, 29 września 2017 r.   

 

 PROGRAM SZKOLENIA: 

 
1. Zasady ogólne nowej ustawy: regulacje ogólne  
- wyrażenia ustawowe;  
- podział wód oraz jednolite części wód;  
 

2. Korzystanie z wód: rodzaje korzystania z wód;  
- usługi wodne;  
- terminy wejścia w życie obowiązków związanych z korzystaniem z wód;  
 

3. Ochrona wód: wyrywkowo cele ochrony wód i cele środowiskowe;  
- wyrywkowo zasady ochrony wód;  
- ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych;  
 

4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym: realizacja ochrony przeciwpowodziowej;  

- uzgodnienia związane z planowaniem przestrzennym;  
 

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne: obowiązki właścicieli urządzeń wodnych;  
- urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego;  
- zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych;  
 

6. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa  

- realizacja praw właścicielskich Skarbu Państwa w gospodarce wodnej,  
- organizacja i zadania PGW Wody Polskie,  

- gospodarka finansowa Wód Polskich,  
 

7. Zgoda wodnoprawna: organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami;  
- rodzaje zgód wodnoprawnych; 
- na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne,  

- strony w postępowaniu wodnoprawnym,  



 
- ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,  
- możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,  
- zmiany przy stwierdzaniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,  
- na co jest wymagane zgłoszenie wodnoprawne,  
- dokumenty wymagane przy zgłoszeniach wodnoprawnych  
- terminy, wniesienie sprzeciwu,  

- możliwość ustalenia wymagań w zakresie gospodarowania wodami,  
 

8. Przepisy przejściowe i dostosowujące: terminy wejścia w życie zasadniczych przepisów;  
- procedura przejścia pracowników do Wód Polskich;  
 

9. Dyskusja i pytania.  

 

  

 

 WYKŁADOWCA:  LUCYNA OSUCH-CHACIŃSKA 

 

Inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. 

Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. 

Współautor Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również opracowująca 

interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa 

wodnego w szeregu specjalistycznych periodykach. Wieloletni pracownik naczelnych 

organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej). Prowadząca szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla pracowników administracji, a 

w ubiegłym dziesięcioleciu również zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska 

PW. 

  

LOKALIZACJA: Warszawa, sala o podwyższonym standardzie w centrum miasta, 
dokładne informacje prześlemy na kilka dni przed szkoleniem. 

 

TERMIN:  29 września 2017 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00 

 

KOSZT:  550 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 w minimum 70%) zastosujemy stawkę VAT zw. 
 

 

 

 

 

 



 
W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ: 
 

• Wykład, 
• Materiały szkoleniowe, 
• Obiad, 

• Serwis kawowy, 

• Zaświadczenie uczestnictwa. 
 

 

KONTAKT: 

 

 

szkolenia@ekodialog.pl 

tel. 604 533 262 

www.ekodialog.pl 

mailto:szkolenia@ekodialog.pl

