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Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY 

zaprasza na seminarium online 

pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” 

w dniach: 

 

 I sesja – Wyzwania projektowe w wybranych elementach planowania 

przestrzennego: 25 października 2021 r. godz. 10:00–13:00 

 

Temat 1: „Renaturyzacja wód - wyzwanie dla planowania przestrzennego” 

Zakres problematyki: 

1) Omówienie dwóch podstawowych Dyrektyw UE w zakresie zarządzania wodami – Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (RDW) i Dyrektywy powodziowej; 

2) Podsumowanie informacji nt. obowiązujących dokumentów planistycznych związanych 

z zarządzaniem wodami i wskazanie referencyjnych źródeł danych; 

3) Przedstawienie idei dobrej praktyki planowania przedsięwzięć w gospodarce wodnej w odniesieniu 

do 4 kroków decyzyjnych; 

4) Przypomnienie podstawowych informacji nt. obiegu wody w przyrodzie w kontekście 

zobrazowania reakcji systemu rzecznego na zmiany zagospodarowania w zlewni, dolinach 

i korytach rzek; 

5) Przedstawienie rozwiązań renaturyzacyjnych jako wieloaspektowych środków do łagodzenia 

problemów z wodą; 

6) Wyjaśnienie czym jest renaturyzacja; 

7) Przedstawienie podstawowych grup działań renaturyzacyjnych wraz z przykładami; 

8) Wskazanie skuteczności renaturyzacji w kontekście walki z powodzią i suszą oraz adaptacji 

do zmian klimatu; 

9) Omówienie roli planistów przestrzennych, urbanistów i władz samorządowych w planowaniu 

przedsięwzięć służących poprawie gospodarki wodnej w kontekście nowych wyzwań – europejski 

Zielony Ład, zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym; 

10) Wskazanie kluczowych dokumentów rozszerzających wiedzę nt. dobrej praktyki planowania 

przedsięwzięć w gospodarce wodnej i renaturyzacji. 

 

Prowadząca: mgr inż. Ilona Biedroń – inżynier środowiska ze specjalnością w inżynierii wodnej 

i zarządzaniu zasobami wodnymi. Od 16 lat realizuje prace naukowo-badawcze, planistyczne oraz 

tworzy strategie w zakresie gospodarki wodnej, w tym związanych z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE) i Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywy 2007/60/WE). 

Koordynowała projekty na rzecz administracji wodnej w Polsce m.in. w zakresie ochrony wód, 

przeciwdziałania skutkom suszy i zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym. W ramach otwartego 

przewodu doktorskiego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach prowadzi badania 

związane z problematyką suszy. Autorka wielu publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki 

wodnej. Wiceprezes Fundacji HEKTARY DLA NATURY. 
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Temat 2: „Lokalizacja cmentarzy grzebalnych, poszerzenia istniejących cmentarzy, 

wymagania prawne i projektowe w planowaniu przestrzennym"  

Zakres tematyki: 

1) wymagania prawne przedprojektowe; 

2) jak podjąć uchwałę o przystąpieniu (zakres obszaru objętego planem); 

3) dopuszczalne formy zagospodarowania pasa izolującego teren cmentarny o szerokości 50 m i 150 m; 

4) przykłady rozstrzygnięć nadzorczych służb wojewodów w zakresie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

5) plan miejscowy czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? 

 

Prowadzący: mgr Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, trener, członek 
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 II sesja – Zmiany w przepisach regulujących prace z zakresu planowania 

przestrzennego oraz ekonomiczne skutki prac planistycznych: 3 listopada 2021 r. 

godz. 10:00–13:00 
 

 

Temat 1: „Przegląd zmian w prawie z zakresu planowania przestrzennego i dziedzin 

pokrewnych, wybrane rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądów"  

Zakres tematyki: 

1) Nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2020 i 2021 r., w tym: 

a) Konsultacje publiczne, 

b) Rozwój regionalny, 

c) Inwestycje w strefach kontrolowanych gazociągów i pasach technologicznych od linii 

elektroenergetycznych – nowe wymogi i nowe instytucje biorące udział w obowiązkowym 

opiniowaniu projektów; 

2) Problem błędu administracji architektoniczno-budowlanych utożsamiania pojęcia strefy ustalanej 

w planach miejscowych ze strefami kontrolowanymi i pasami technologicznymi wynikającymi 

z przepisów odrębnych; 

3) Zmiany w ustawie Prawo budowlane, prawo geodezyjne i ustawie o gospodarce 

nieruchomościami; 

4) Kontrowersyjne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów; 

5) Przypomnienie o terminie na zamknięcie cyfryzacji dokumentów planistycznych w gminach 

do 31 października 2022 r.; 

6) Procedowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku 

z ułatwieniem lokalizacji domów do 70 m2 - zmiany w zakresie procedury w decyzji 

o warunkach zabudowy, terminy, wniosek, karanie. 

 

Prowadzący: mgr Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, trener, członek 

Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, URBLEX 
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Temat 2: „Skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego”  

Zakres tematyki: 

1) Podstawy prawne, zakres formalny prognozy finansowej i metodyka sporządzania prognozy – 

prezentacja wypracowanych narzędzi, podejść; 

2) Wpływy do budżetu gminy – wartość nieruchomości przyjmowana na potrzeby prognozy, 

podatki, renta planistyczna i nie tylko; 

3) Wydatki gminy związane z realizacją planu – czy tylko inwestycje drogowe  

i infrastrukturalne? 

4) Wskazówki jak sporządzić „dobrą” prognozę – przedział czasowy prognozowania, 

szczegółowość, omówienie bilansu; 

5) Zarys tzw. „opłaty planistycznej”; 

6) Roszczenia odszkodowawcze z wybranymi przykładami orzeczeń sądowych. 

 

Prowadzący: mgr inż. Paweł Mleczko – absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska AGH, geodeta uprawniony, absolwent studiów podyplomowych w zakresie: szacowania 

nieruchomości na AGH oraz prawa ochrony środowiska UJ, technik budownictwa. Od 17 lat związany 

zawodowo z planowaniem przestrzennym. 

 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Sesje seminarium online odbędą się dniach 25 października 2021 r. i 3 listopada 2021 r., 

poprzez platformę ClickMeeting. 
 

E-mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu danego seminarium. 

Proszę pamiętać o podaniu w formularzu zgłoszenia aktualnego adresu e-mailowego. 
 

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online? 

 Uczestnictwo w seminarium nie wymaga instalowania na komputerze/laptopie 

dodatkowych aplikacji. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego, przed 

rozpoczęciem szkolenia, należy pobrać aplikację ClickMeeting, po otrzymaniu e-maila 

z linkiem do szkolenia wpisać kod ID szkolenia oraz token. 

 Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego 

sprzętu: komputer z procesorem co najmniej dwurdzeniowym 2GHz, 2GB pamięci RAM 

(zalecane 4GB). Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s – dla zapewnienia 

stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge 

lub Opera), głośniki lub słuchawki. 
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Koszt udziału w seminarium, z zastrzeżeniem opłaty preferencyjnej dla osób będących 

członkami SUP wynosi: 

Opłata za udział w Seminarium dla jednej osoby: 
Opłata za 

seminarium** 

Opłata  

za seminarium 

dla członka SUP* 

Seminarium I sesja – 25.10.2021 r. 250 zł 100 zł 

Seminarium II sesja – 03.11.2021 r.  250 zł 100 zł 

Seminaria I i II sesja – 25.10.2021 r. i 03.11.2021 r. 400 zł 140 zł 

* Dotyczy członków mających opłacone składki do września 2021 r. (włącznie) 

**W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej Firmy/Instytucji obowiązuje 

zniżka 10% na drugą i każdą następną osobę. 

 

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 

dokonanie płatności za udział do 21.10.2021 r. lub w przypadku zgłoszenia jedynie na II sesję 

do 29.10.2021 r. 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 25.10.2021 r. – Imię i Nazwisko 

lub SEMINARIUM 03.11.2021 r. – Imię i Nazwisko, a w przypadku uczestnictwa w obu sesjach 

seminarium: SEMINARIUM  25.10.2021 r. i 03.11.2021 r. – Imię i Nazwisko. 
 

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: 

mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013 

 

Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej 

faktury (proszę taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: 

https://forms.gle/4eE9FRig5heNxCUG7 

lub dostępny jest w formie odnośnika na stronie internetowej 

Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY: 

https://www.urbaniscipolscy.pl/ 

 

Można też zeskanować podany obok kod QR, aby uzyskać 

bezpośredni dostęp do formularza zgłoszeniowego. 

  
 

https://forms.gle/4eE9FRig5heNxCUG7
https://www.urbaniscipolscy.pl/

