LUBELSKIE CENTRUM
DORADZTWA I SZKOLEŃ

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO; DECYZJE ŚRODOWISKOWE I
NAJNOWSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI PRZEPISÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI
USTAWY OOŚ
Prowadzący:
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełniący funkcję
Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, vce przewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania
na Środowisko i aktualnie v-ce Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.
Kod szkolenia: 5P4620
Miejsce: Zakopane
Data: 20 - 23 października 2020
W trakcie szkolenia poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia problemowe związane z
procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz z
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Udział w
szkoleniu posłuży uzyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych dla przygotowania i oceny
dokumentacji wykorzystywanej w ramach procedury ooś (w tym przygotowania danych do
opracowania raportu ooś i posługiwania się niektórymi aplikacjami do oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
Na szkoleniu będą przedstawione etapy postępowania przed organem administracji
publicznej, zawartość wniosków i wymaganych załączników, a także udział stron i
współpraca pomiędzy operatorem przedsięwzięcia a sporządzającym dokumentację
środowiskową. Omówimy także skutki wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i jej zaskarżalność.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ds. ochrony środowiska
w przedsiębiorstwach, szczególnie planujących nowe inwestycje; pracowników organów
administracji publicznej biorących udział w postepowaniach w sprawie ooś, wydających
decyzje bądź współdziałających w postępowaniach (regionalna dyrekcja ochrony
środowiska, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa,
regionalna dyrekcja lasów państwowych, inspektoraty i regionalne zarządy Wód Polskich,
wojewódzkie i powiatowe inspektoraty sanitarne); konsultantów i projektantów,
wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć; przedstawicieli
instytucji zarządzających programami operacyjnymi; inwestorów, w szczególności
planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź
banków inwestycyjnych; wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procedurze inwestycyjnej

2. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną
z uwzględnieniem zmian
3. Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
- odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
- dokumenty towarzyszące,
- omówienie skutków zmian wprowadzonych w szczególności nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r.
4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
- dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
- przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
- zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.
Studium przypadku i ćwiczenia dotyczące kwalifikacji
5. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem
ostatnio wprowadzonych zmian - poszerzenie listy
6. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
samej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
- właściwość organów w szczególności wprowadzone nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r.,
- procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian,
- procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian,
- kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w tym szczególnie zmiany wprowadzone
nowelizacją ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r. - najczęstsze błędy,
- wymogi dotyczące innej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian.
Warsztaty w zakresie przygotowania danych do raportu i modelowania
7. Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
- elementy udziału społeczeństwa,
- udział organizacji ekologicznych,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa.
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny
oddziaływania na środowisko,
- elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,
- środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza.
- odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem
zmian wynikających nowelizacji ustawy OOŚ w dniu 19 lipca 2019 r.

9. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
11. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem ostatnio
wprowadzonych zmian
12. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ
oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
13. Analiza porealizacyjna i jej konsekwencje
14. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty jako elementy istotne
w procedurze pozyskiwania funduszy
16. Podsumowanie i dyskusja

CENA:
1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z
firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi
w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu
wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 21 października o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 23 października o godz. 11:00.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest
zwolnione od podatku VAT.

