Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY
zaprasza na seminarium
pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”
w formie hybrydowej (stacjonarnej i online)
w dniach: 12–13 grudnia 2022 r. w Krakowie
I sesja:
TEMAT 1: Wpływ przepisów o odnawialnych źródłach energii na dokumenty planistyczne
TEMAT 2: Nowe przepisy techniczno-budowlane dla dróg publicznych a planowanie przestrzenne
12 grudnia 2022 r. godz. 10:00–15:00
Zakres problematyki:
TEMAT 1:
1) interpretacja przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1873), wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) interpretacja art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście
możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych;
3) uwzględnianie odnawialnych źródeł energii w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;
4) zapowiadane zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a możliwość
wykorzystania/ zmiany planów miejscowych przewidujących lokalizację elektrowni wiatrowych.
TEMAT 2:
1) aktualny zakres i struktura dokumentów składających się na wymagania techniczne w drogownictwie;
2) nowe przepisy techniczno-budowlane – kluczowe zmiany;
3) wzorce, standardy, wytyczne – ich miejsce w procesie projektowania drogowego i urbanistycznego;
4) potencjalny wpływ nowych przepisów na projektowanie urbanistyczne – korzyści i zagrożenia.
Prowadzący:
− Filip Sokołowski – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach
związanych z rozwojem projektów OZE. Właściciel i główny projektant w firmie projektowo –
doradczej UrbanConsulting, a także współwłaściciel w biurze projektowym Fabryka Przestrzeni,
− Włodzimierz Zaleski – inżynier budownictwa lądowego w specjalności drogi, ulice, lotniska. Od
niemal 40 lat zajmuje się zawodowo projektowaniem i planowaniem systemów transportu. Od 18
lat jest pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku kierownika Referatu Analiz
Transportowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu.
Gośćmi I sesji będą przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zajmujący się weryfikacją uchwał w zakresie
planowania przestrzennego.
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II sesja
TEMAT: Rozporządzenia z 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu miejscowego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w praktyce
13 grudnia 2022 r. godz. 10:00–15:00
Zakres problematyki:
1) stosowanie nowych rozporządzeń:
a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) różnice między rozporządzeniami obecnymi i archiwalnymi oraz przepisy przejściowe;
3) praktyczne informacje dla urbanistów i przedstawicieli gmin obsługujących proces planistyczny jak
stosować nowe zapisy dotyczące planów miejscowych tj.:
a) jak skonstruować tekst projektu planu:
− symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów - katalog,
− standardy stosowania ww. elementów,
− jak zapisać symbole i nazwy terenów, czyli przeznaczenie podstawowe,
− przeznaczenia uzupełniające oraz wykluczane,
b) co musi zawierać rysunek planu,
c) sposób sporządzania zmian planu.
4) dokumentacja prac planistycznych:
a) co oznacza pojęcie zastosowane w ww. rozporządzeniach: „postać elektroniczna, zawierająca
dokumenty elektroniczne lub odwzorowanie cyfrowe dokumentów papierowych, z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”,
b) jak sporządzać i gromadzić dokumenty elektroniczne,
c) dopuszczalne formaty plików wchodzących w skład dokumentacji prac planistycznych,
d) podpis zaufany i kwalifikowany,
e) jak udostępniać dokumentację służbom wojewody.
Prowadzący:
− Jacek Banduła – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, wykonawca i główny projektant blisko
dwustu opracowań planistycznych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Krakowie,
− Michał Donocik – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej Wydziału Infrastruktury
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
− Dorota Szlenk-Dziubek – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, Kierownik Zespołu
Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą
w Warszawie.
Gośćmi II sesji będą:
− Anna Michalik – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju
i Technologii,
− przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zajmujący się weryfikacją uchwał w zakresie planowania
przestrzennego.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Sesje seminarium odbędą się dniach 12 i 13 grudnia 2022 r.
stacjonarnie – w Hotelu Campanile Kraków (ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków) oraz
online – poprzez platformę ClickMeeting
W trakcie obu sesji przewidziane są krótkie przerwy – ogłaszane w zależności od potrzeb. W czasie tych przerw
uczestnicy stacjonarni będą mieli możliwość skorzystania z bufetu kawowego.
W przypadku udziału online, 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-mail.
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:
Seminarium I sesja – 12.12.2022 r.
Seminarium II sesja – 13.12.2022 r.
Seminaria I i II sesja – 12-13.12.2022 r.

Udział stacjonarny
Udział online
Opłata
Opłata
Opłata za
za seminarium
Opłata za
za seminarium
seminarium**
dla członka
seminarium**
dla członka SUP*
SUP*
330 zł
180 zł
250 zł
140 zł
330 zł
180 zł
250 zł
140 zł
540 zł
280 zł
380 zł
200 zł
Udział hybrydowy
Opłata
Opłata za
za seminarium
seminarium**
dla członka SUP*

Seminaria I i II sesja – 12-13.12.2022 r. – udział hybrydowy:
460 zł
250 zł
jeden dzień udział stacjonarny/ jeden dzień udział online
* Dotyczy członków mających opłacone składki do listopada 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 elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie
płatności za udział do 06.12.2022 r.
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 12.12.2022 r. – Imię i Nazwisko lub SEMINARIUM
13.12.2022 r. – Imię i Nazwisko, a w przypadku uczestnictwa w obu sesjach seminarium: SEMINARIUM
12-13.12.2022 r. – Imię i Nazwisko.
Opłaty prosimy przekazywać na konto: mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013
Prosimy zwrócić uwagę, że od kwietnia 2022 r. adres siedziby Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY to:
ul. Mazowiecka 21/612, 30-019 Kraków.
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Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej faktury (prosimy
taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). Zaznaczamy, że aby skorzystać z takiej formy zgłoszenia –
należy posługiwać się w zgłoszeniu adresem e-mail z domeną urzędu (w tym adres główny urzędu lub adres
e-mail księgowości do wysyłki faktury drogą elektroniczną).
Ewentualny brak udziału w seminarium bez wcześniejszego zgłoszenia nie zwalnia z konieczności płatności
na podstawie wystawionej faktury po seminarium.
Informujemy, że Hotel Campanile Kraków dysponuje miejscami hotelowymi, które można rezerwować we własnym
zakresie. Hotel przewidział dla uczestników tego seminarium noclegi w cenie 289,00 PLN brutto/dobę (pokój 1-os.
ze śniadaniem) oraz 309,00 PLN brutto/dobę (pokój 2-os. ze śniadaniem) na hasło: „URBANIŚCI” – cena taka
obowiązuje jedynie podczas rezerwacji a pośrednictwem adresu e-mail CONF.krakow@campanile.com. Z uwagi na
atrakcyjny okres turystyczny ilość dostępnych miejsc noclegowych szybko ulega zmianie.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
https://forms.gle/MpzVjgAtk2QMV61Q9
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.

