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Agenda:
Rejestracja na platformie zacznie się od 9.00. Zakończymy ok. 15.30-16.00.

Część prawna (3h-3,5h) od 9.30 - mec. Skorupińska, mec. Szopiński:
„Przepisy i praktyka dotycząca decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach”
• Kwalifikacja przedsięwzięcia do DŚU
• Postępowanie w sprawie wydania DŚU
• Czy zawsze jest konieczny raport OOŚ?
• Co zawiera DŚU bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
• Organy zaangażowane w wydawanie DŚU
• Strony postępowania o wydanie DŚU
• Organizacje ekologiczne w postępowaniu o wydanie DŚU

11.30-11.45(Przerwa 15 minutowa)
• Odwołania i skargi dot. DŚU
• Wstrzymanie wykonania DŚU
• Co zmienia ostatnia nowelizacja przepisów dot. wydawania DŚU?
• Na co zwrócić uwagę w postępowaniu w sprawie wydania DŚU aby

uniknąć wznowienia albo stwierdzenia nieważności?
• Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
• Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
• Decyzje inwestycyjne poprzedzone DŚU
• Przenoszenie DŚU
• „Użyteczność” DŚU
• DŚU a zmiany pozwolenia na budowę
• Administracyjne kary pieniężne

12.45-13.15 (Przerwa obiadowa 30 minutowa)

Część praktyczna (ok 2,5h) od ok. 13.15 - M. Ozimek:
„Praktyka inwestycyjna a wymagania środowiskowe”

• Praktyka - pomysł na inwestycje a wymagania środowiskowe. Od czego 
zacząć. Studium przypadku.

• Omówienie wymagań/danych jakie na etapie opracowywania Karty 
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Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) musi dostarczyć inwestor 
opracowującemu KIP aby był on rzetelnie wykonany. 

• Co powinien zawierać KIP - wymagania prawne i rzeczywistość 
(oczekiwania organów prowadzących i opiniujących)

• Raport ooś - krok po kroku. 

Część praktyczna szkolenia będzie przeprowadzana na podstawie
rzeczywistego problemu. Zapraszamy  uczestników szkolenia  do
zgłaszania swoich przypadków. Prelegentka Magdalena Ozimek, podczas
swojej prelekcji skupi się na rozwiązaniu Państwa problemu i pokaże
innym uczestnikom, w jaki sposób powinno podejść do zagadnienia.
Oczywiście, na Państwa prośbę dopuszczamy możliwość „ukrycia” jakiej firmy
dotyczy problem. Będziemy wówczas skupiać się na zakresie działalności
przedsiębiorstwa, bez podania jego nazwy. W związku z ograniczonym czasem
szkolenia przewidujemy zaakceptowanie     maksymalnie trzech studiów
przypadków  . 
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