Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,
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Białystok, 26.03.2020 r.
Olsztyn, 27.03.2020 r.
Planowanie przestrzenne oraz decyzje o warunkach zabudowy
i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Cele: zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie
gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Omówienie problematyki
planowania przestrzennego jako wieloletniego, całościowego programu gminy w świetle obowiązujących
przepisów i orzecznictwa.

Korzyści: przedstawienie w sposób jasny i przejrzysty procedury planistycznej, zagadnień związanych
z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Analiza projektu treści
decyzji, uzgodnień i procesu jej wydania wraz z załącznikami. Wskazanie procedury odwołania i złożenia skargi
do sądu administracyjnego. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, studium przypadków.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw z wydziałów planowania przestrzennego,
geodezji, nieruchomości, urbanistyki, architektury oraz budownictwa, przewodniczący rady, radni, wszyscy
zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009
roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prowadzi szkolenia z zakresu drogownictwa, planowania przestrzennego, prawa
budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Autor artykułów i publikacji..

Program szkolenia:
1. Rola planowania przestrzennego w systemie prawnym
2. Władztwo planistyczne a granice prawa własności
3. System planowania przestrzennego a prawo budowlane
4. Decyzje o warunkach zabudowy
5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Wszczęcie postępowania
7. Strony postępowania
8. Projekt decyzji - analiza architektoniczno-urbanistyczna
9. Uzgodnienia
10. Wydawanie decyzji i załączniki do decyzji
11. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego
12. Dyskusja.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Planowanie przestrzenne oraz decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 26 marca 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 27 marca 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 12 lutego. Po 12 lutego 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat
w wysokości 20 zł/os.

Formularz prosimy wysłać mailem: frdl-pc@frdl.bialystok.pl lub faksem na nr 85 732 94 84
do 19 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: BIAŁYSTOK

OLSZTYN

Prosimy o zaznaczenie lokalizacji


Dane do faktury:
Nabywca............................................................................. Odbiorca...................................................................
Adres........................................................................................................ Adres...........................................................................................
NIP........................................................................................................... .....................................................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

Dział/Wydział

Tel. kontaktowy

e-mail

1.
2.
3.

 Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym finansowanym w całości lub
co najmniej 70% ze środków publicznych w związku z tym - usługa zwolniona jest z podatku VAT .
……………………….…………………………………..
podpis zgłaszającego uczestników

SzanowniPaństwo! Informujemy,żekażdeorganizowaneprzeznas szkoleniepotwierdzane/odwoływane jestmailowo itelefonicznie.Wraziebraku takiej informacji, zalecamy
kontaktna 3dniprzedterminem realizacjiszkolenia celemupewnieniasię,żePaństwa zgłoszeniedotarło.Cenazawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenieoukończeniu
szkolenia, lunch iserwis kawowy. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić telefonicznie/pisemnie na 2 dni robocze przed

planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego wcześniej uczestnictwa Centrum obciąży instytucje
delegujące 50% kosztami ww. szkolenia.

