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Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY 
zaprasza na seminarium online 

pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” 
w dniach: 

 
• I sesja – Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym: 

4 lipca 2022 r. godz. 10:00–15:00 

Zakres problematyki: 
1) prawna ochrona gruntów rolnych oraz gruntów leśnych; 
2) uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne 

oraz gruntów leśnych na cele nieleśne; 
3) aktualne wymogi i wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska; 
4) wymogi Urzędów Marszałkowskich w zakresie gruntów leśnych niestanowiących 

własności Skarbu Państwa; 
5) problemy sporządzania wniosków – przykłady; 
6) planowane zmiany przepisów. 

 
Prowadzący:  
˗ Krzysztof Bojarski – Radca ministra do spraw kierowania Zespołem ds. Nieruchomości 

Leśnych w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, 
˗ Maciej Smyk – członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, BiFUr Projekt Maciej 

Smyk, 
˗ Martynian Szreder – członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, PROJEKTOWANIE 

URBANISTYCZNE Martynian Szreder, 
˗ Agnieszka Zdanowicz - Naczelnik w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Wsi 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Gośćmi sesji I będą przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
Urzędów Marszałkowskich zajmujących się opiniowaniem wniosków o przeznaczenie 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
 
 
• II sesja – Reforma planowania przestrzennego: 5 lipca 2022 r. godz. 10:00–15:00 

Zakres tematyki: 

1) projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: 
a) aktualny stan prac, 
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b) konsultacje publiczne, 
c) harmonogram wdrażania; 

2) praktyczne informacje dla gmin oraz urbanistów i planistów przestrzennych: 
a) kluczowe cele reformy planowania przestrzennego, 
b) nowe definicje i ich wpływ na realizacje inwestycji, 
c) partycypacja społeczna - czy spowolni proces uchwalania aktów planistycznych? 
d) plan ogólny - nowe narzędzie planistyczne, 
e) zmiany w zakresie uchwalania MPZP, 
f) uproszczona procedura planistyczna - w jakich sytuacjach? 
g) renta planistyczna, 
h) nowe zasady wydawania decyzji WZ, 
i) zintegrowany plan inwestycyjny, 
j) rejestr urbanistyczny, 
k) wpływ nowelizacji na inne ustawy, 
l) przepisy przejściowe.  

 
Prowadzący: 
˗ dr Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka 

kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej 
szkole, trener. Członek zespołu prawno-urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów 
miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym 
artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami, 

˗ Michał Gil – Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii, radca prawny, w latach 2009-2020 legislator w Kancelarii Senatu. 

Gośćmi sesji II będą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzący sesję I oraz przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich. 
 
 
W trakcie obu sesji przewidziane są krótkie przerwy – ogłaszane w zależności od potrzeb. 
 
 

http://m.in/
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Sesje seminarium online odbędą się dniach 4 i 5 lipca 2022 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. 

 
 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 – 04.07.2022 r. 260 zł 110 zł 

Seminarium II sesja – 05.07.2022 r.  260 zł 110 zł 

Seminaria I i II sesja – 04-05.07.2022 r. 400 zł 150 zł 

* Dotyczy członków mających opłacone składki do czerwca 2022 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 27.06.2022 r. 
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 04.07.2022 r. – Imię i Nazwisko lub SEMINARIUM 
05.07.2022 r. – Imię i Nazwisko, a w przypadku uczestnictwa w obu sesjach seminarium: SEMINARIUM  04-
05.07.2022 r. – Imię i Nazwisko. 
 

Opłaty prosimy przekazywać na konto:   mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013 
Proszę zwrócić uwagę na nowy adres siedziby Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY: 
ul. Mazowiecka 21/612,  30-019 Kraków. 
 
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/tBuakHzqwuXbpmpq5 
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/tBuakHzqwuXbpmpq5
https://www.urbaniscipolscy.pl/

