
  

 

Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Poznań,  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań 
tel. + 48 (61) 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl 

PROGRAM 
 

Szkolenie: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 
 

Termin:  

poniedziałek 27.03.2017 godz. 10 (wcześniej od godz. 9 odbędzie się spotkanie dla koordynatorów ZIT) 

Lokalizacja: 

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). 

Kontekst szkolenia: 

Zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. 
zm.), które weszły w życie 1.01.2017 r. – wpływają znacząco na przebieg procesu inwestycyjnego.  

Prowadzenie procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, w tym dla projektów ZIT,  
wymaga specjalistycznej wiedzy, a niedopatrzenia mogą opóźnić lub nawet uniemożliwić całe 
przedsięwzięcie.  

W związku z dużym zainteresowaniem i potrzebą pogłębienia wiedzy z zakresu Prawa ochrony środowiska 
w procesie inwestycyjnym – zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli podmiotów 
uprawnionych do wsparcia w ramach konkursów ZIT dla MOF Poznania. 

Zakres szkolenia: 

 podstawy prawne – w tym inwestycje i przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia procedury 
oddziaływania na środowisko (z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych). 

 analiza ryzyk przebiegu planowanej inwestycji oraz jej wpływ na harmonogram procesu inwestycyjnego  

 proces administracyjny uzyskania decyzji środowiskowej  

 warunki prawidłowo wykonanej Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz Raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ)  

 panel dyskusyjny z możliwością przedstawienia konkretnych przypadków uczestników szkolenia 

Grupa docelowa: 

koordynatorzy ZIT oraz pozostali pracownicy JST z obszaru Metropolii Poznań odpowiedzialni za przygotowanie 

i realizację inwestycji (w tym projektów ZIT) oraz fundusze unijne i zewnętrzne.  

Trener: 

Elżbieta Rzepka – posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami z szeroko pojętej 

inżynierii i ochrony środowiska w tym w sporządzaniu dokumentacji i opracowań środowiskowych w tym 

zakresie. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, ukończyła również studnia 

podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim - Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych. 

Specjalizuje się w tematach związanych z gospodarką wodno-ściekową i zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego. 
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Program: 

10.00 – 11.30 CZĘŚĆ I - Podstawy prawne 

 

Przedstawienie zakresu zmian w prawie, dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych, 
które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz ich wpływu na proces inwestycyjny.  

Podstawy prawne – inwestycje i przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia procedury 
oddziaływania na środowisko:  

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2016 r. poz. 71), 

 screening i scoping- KIP czy ROŚ – prawidłowa kwalifikacja inwestycji?  

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa  

11.45 – 13.00 CZĘŚĆ II – Uwarunkowania wynikające ze specyfiki inwestycji 

 

Rola i znaczenie wykonania analizy ryzyk przebiegu planowanej inwestycji oraz jej wpływ 
na harmonogram procesu inwestycyjnego:  

 lokalizacja inwestycji,  

 wpływ zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego 
gminy, MPZP,  

 wpływ innych dokumentów planistycznych wynikających z Prawa ochrony środowiska 
(np. Plany gospodarowania wodami, POP, WPGO),  

 konserwator zabytków a inwestycja budowlana.  

13.00 – 13.20 Przerwa na poczęstunek  

13.20 – 15.00 CZĘŚĆ III – Praktyczne aspekty procedur OOŚ 

 

 współpraca między różnymi komórkami w ramach struktur samorządowych, 

 przedstawienie procesu administracyjnego (wg k.p.a. – kodeksu postępowania 
administracyjnego) uzyskania decyzji środowiskowej oraz wskazanie rozwiązań, 
możliwych do zastosowania w celu terminowego uzyskania decyzji, 

 wskazanie warunków prawidłowo wykonanej Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) 
oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ), z punktu widzenia: 
Inwestora, wykonawców dokumentacji, urzędu wydającego i opiniującego (RDOŚ, 
Sanepid), innych wymagań np. uzyskania finansowania zewnętrznego.  

 Panel dyskusyjny – czas na pytania i odpowiedzi, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą.  

15.00 Zakończenie szkolenia  

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
 

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku Rady 

Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe, w tym: Miasto Poznań, 

Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem 

stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków 

stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym 

zakresie. Od 2015 roku jako Związek ZIT Stowarzyszenie pełni rolę IP w zakresie realizacji ZIT w MOF Poznania 

w ramach WRPO 2014+.  

www.zit.metropoliapoznan.pl www.metropoliapoznan.pl 
 

 

http://www.zit.metropoliapoznan.pl/

