Prawo ochrony środowiska w procesie
inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe
warsztaty praktyczne.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/03/8282/467402

Cena netto

1 250,00 zł

Cena brutto

1 537,50 zł

Cena netto za godzinę

78,13 zł

Cena brutto za godzinę

96,09

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia usługi

2020-06-18

Termin zakończenia usługi

2020-06-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-11

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Ekologia i rolnictwo

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług
współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części
kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż
kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Osoba do kontaktu

Martyna Piorun

E-mail

info@szkoleniasemper.pl

Telefon

+48 790 666 923

Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno – budowlanym
Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym
uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - uczestnik
nauczy się wychwytywać i unikać najczęściej popełnianych błędów Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się
Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii
w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie
komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem
zawodu

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

1. Zagadnienia ogólne:
a) źródła prawa ochrony środowiska w kontekście procesu inwestycyjnego
akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, w tym –
powiązania norm prawnych wynikających z różnych przepisów prawa administracyjnego (prawa planowania i
zagospodarowania i planowania przestrzennego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie zabytków i specustaw) omówienie regulacji unijnej i krajowej, obejmującej:
• dyrektywy w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
• przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
• system ocen oddziaływania na środowisko
• zgody wodnoprawne
• proces inwestycyjny w oparciu o prawo budowlane
• rola specustaw w procesie inwestycyjnym
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne akty prawa miejscowego w związku z realizacją inwestycji
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i określenie sposobu lokalizacji inwestycji z mpzp
• program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program ochrony powietrza, uchwała antysmogowa, park
kulturowy i ochrona zabytków, inne uchwały ws. powołania form ochrony przyrody (w tym krajobrazu) i inne akty
ograniczające możliwość realizacji inwestycji
• obszary Natura 2000 i zarządzenia ws. planów zadań ochronnych
c) akty administracyjne wymagane w procesie inwestycyjnym
• koncepcja ciągu działań w procesie inwestycyjnym
• decyzje, zezwolenia i pozwolenia oraz zgody – charakter prawny, kolejność uzyskiwania
d) podstawowe pojęcia w prawie ochrony środowiska
• emisja i zanieczyszczenie
• instalacja, zakład, urządzenie
• tytuł prawny
• podmiot korzystający ze środowiska, przedsiębiorca, prowadzący instalację, władający instalacją, użytkownik urządzenia
• pozwolenie na korzystanie ze środowiska (pozwolenie emisyjne)

• zgoda wodnoprawna
2. procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)
a) ustalenia wstępne:
• pojęcie przedsięwzięcia,
• rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (I i II grupa)
b) kiedy decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana?
• kwaliﬁkowanie przedsięwzięć - zmiana użytkowania, budowa/rozbudowa/montaż, przedsięwzięcia powiązane
technologicznie i funkcjonalnie
c) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięcia
• oddziaływanie na obszar Natura 2000
• oddziaływanie na cele środowiskowe dla wód – nowe wymagania Prawa wodnego
• wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami
• właściwość organów i współdziałanie - (w tym nowe organy współdziałające – organ właściwy ds. pozwoleń
zintegrowanych oraz do wydania zgody wodnoprawnej)
• strony postępowania
• udział społeczny w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób jego dokumentowania
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z I i II grupy
• odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• jak weryfikować prawidłowość procedury ooś w kontekście dofinansowania ze środków unijnych?
3. ochrona środowiska a tzw. lex deweloper
• wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
• ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych a decyzja środowiskowa
• uchwała rady gminy a studium i park kulturowy
• udział społeczny w postępowaniu
4. Prawo budowlane a ochrona środowiska:
• podstawowe pojęcia – proces inwestycyjno-budowlany, obiekt budowlany, inwestor itp.
• ochrona środowiska w przepisach prawa budowlanego
• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - weryﬁkacja zgodności wniosku z treścią decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, „mała zmiana budowlana”, administracyjne kary pieniężne
• pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest
wymagana, koncepcja milczącej zgody organu
• decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego a zmiana lub
wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę
• „uzdrowienie” samowoli budowlanej a brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5. Pozostałe akty administracyjne w procesie inwestycyjnym:
• relacja zezwoleń inwestycyjnych (decyzji wykonawczych) do pozwoleń emisyjnych – założenia, relacja, kolejność
uzyskiwania
• zgoda na wycinkę drzew i krzewów,
• zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wraz z najnowszymi zmianami – operat pożarniczy, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
• pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji,
• pozwolenie zintegrowane,
• pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a zgłoszenie instalacji
• zgody wodnoprawne
6. pozostałe wymogi w procesie inwestycyjnym
• Pomiary emisji, ich ewidencjonowanie i raportowanie
• zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
• obowiązki informacyjne: Analiza porealizacyjna, oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji i zakończenia rozruchu instalacji, raport początowy, audyt
energetyczny
• utrzymanie budynków
7. sankcje za nieprzestrzeganie wymogów
budowlanym

prawa ochrony środowiska w

procesie inwestycyjno-

• Rodzaje sankcji: grzywny, administracyjne kary pieniężne, kary pozbawienia wolności itp.
• Odpowiedzialność administracyjna (kary Pieniężne, wstrzymanie pracy instalacji, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia
emisyjnego)
• Odpowiedzialność karna (kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko środowisku)
• Odpowiedzialność cywilna za szkody (majątkowe) i uszczerbki (szkody na osobie), roszczenia negatoryjne (o
zaprzestanie naruszeń).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Wiedza:
- Uczestnik posiada wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik potraﬁ
odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem
- uczestnik umie wychwytywać i unikać najczęściej popełnianych błędów
Kompetencje społeczne :
- uczestnik nauczył się Identyﬁkować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować
różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- uczestnik zdobył umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potraﬁ
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Grupa docelowa
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach organów administracji wyspecjalizowanej – nadzoru budowlanego,
do pracowników RDOŚ i WIOŚ, do organów administracji ogólnej, typu: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta,
marszałek i do organów występujących jako instytucje zarządzające środkami ﬁnansowymi i badające prawidłowość
procedur: urząd marszałkowski, ARiMR. DO udziału w zajęciach zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane
tematem prawa ochrony środowiska w w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Opis warunków uczestnictwa
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.
Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych ﬁnansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków
publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia
otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł
netto (+23% Vat)

Materiały dydaktyczne
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas
warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

1. Zagadnienia ogólne 2. procedura uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) 3. ochrona
środowiska a tzw. lex deweloper 4. Prawo budowlane a
ochrona środowiska:

2

2 5. Pozostałe akty administracyjne w procesie
inwestycyjnym: 6. pozostałe wymogi w procesie
inwestycyjnym 7. sankcje za nieprzestrzeganie wymogów
prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnobudowlanym

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0618

10:00

18:00

8:00

2020-0619

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

dr hab. Anna Haładyj

Obszar specjalizacji

Specjalistka w zakresie prawa ochrony środowiska, zajmuje
się przede wszystkim kwestiami związanymi z udziałem
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenami
oddziaływania na środowisko, dostępem do informacji o
środowisku i informacji publicznej.

Doświadczenie zawodowe

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Zarządzania
Środowiskiem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Laureatka IV. edycji konkursu na najlepszych
absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska
organizowanej przez Fundację im. Nowickiego (2003 r.)
Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym medalem za
długoletnią służbę. Otrzymała stypendium naukowe
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowione dla
wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni.
Autorka łącznie blisko 100 publikacji w języku polskim,
angielskim i niemieckim; uczestniczyła z referatami w wielu
konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Jest
współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz
opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu
procesów decyzyjnych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska; od 10 lat
prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno
metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona
trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i
klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry
Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów
nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z
całej Polski.

Wykształcenie

Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność prawo
administracyjne.

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
WARSZAWA Centrum konferencyjne Golden Floor
Plaza Aleje Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa
Najczęściej szkolenia w Warszawie odbywają się w
Centrum konferencyjnym Golden Floor przy Al.
Jerozolimskich 123A. W szczególnych przypadkach
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel
o takim samym lub wyższym standardzie i nie
stanowi to zmiany warunków umowy. Wszelkie
szczegóły
organizacyjne
przekazujemy
Uczestnikom na 7 dni przed terminem szkolenia.

Warunki logistyczne:

