Bezpłatne szkolenie zatytułowane

„Ochrona gruntów rolnych i leśnych”

24 maja 2019 r.

ZAPROSZENIE
Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu
zapraszają na szkolenie dedykowane
Pracownikom Wydziałów Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu
które odbędzie się 24 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu
ul. Adama Mickiewicza 2.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych to problematyka znajdująca się poza głównym nurtem omawianych często
problemów – jednak nie mniej ważna. Szczególnie z powodu nieustającego rozwoju przemysłu oraz
budownictwa mieszkalnego, ze zjawiskiem suburbanizacji na czele.
Ponadto rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin, a więc zagadnienia związanego nieodzownie
z tematem szkolenia, była przedmiotem kontroli NIK (wyniki zostały upublicznione 12 lutego 2019 r.). Z tego
raportu wyłania się szereg różnych nieprawidłowości.
Proponowane szkolenie ma na celu z jednej strony przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, z drugiej
omówienie praktycznych problemów w oparciu o orzecznictwo sądów. Celem szkolenia jest ugruntowanie
dotychczasowej wiedzy uczestników, a także jej poszerzenie. W końcowym efekcie szkolenie powinno
doprowadzić do zwiększenia się liczby decyzji wydawanych w tych sprawach niepodlegających uchyleniom
oraz skuteczniejszego egzekwowania obowiązków wynikających z ustawy. Pośrednio powinno to
doprowadzić do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.
W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są
Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:
www.zpp.pl/szkolenia Na zgłoszenia oczekujemy do 20 maja br.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

PROGRAM
Bezpłatne szkolenie zatytułowane

Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Starostwo Powiatowe w Olkuszu, 24 maja 2019 r. (Piątek)
9.00 - 9.15 / Powitanie uczestników
Paweł Piasny – Starosta Olkuski
9:15 – 11:30 / Blok I
9:15 – 10:30 / Część 1. Zagadnienia podstawowe
Omówione zostaną m.in.: najbardziej skomplikowane pojęcia, relacja między gruntami rolnymi a leśnymi,
podstawowe zagadnienia z zakresu administracji publicznej, takie jak zadanie z zakresu administracji
rządowej czy decyzja deklaratoryjna a konstytutywna.
10:30 – 11:30 / Część 2. Ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne oraz

wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
Omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: przeznaczenia w planie miejscowym, wyłączeń
okresowych, wydawania decyzji w sprawie wyłączeń, opłaty i odszkodowania.
11:30 – 12:00 / Przerwa obiadowa
12:00 – 14:30 / Blok II
12:00 – 13:30 / Część 3. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja, ze

szczególnym uwzględnieniem rekultywacji pogórniczej
Omówione zostaną m.in.: obowiązki właścicieli, obowiązki organów, obszary ograniczonego użytkowania,
szczególne postanowienia z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
13:30 – 14:30 / Część 4. Kontrola i nakładanie opłat, sprawozdawczość
Omówione zostaną m.in.: szczegółowe uprawnienia kontrolne oraz nakładanie opłat, a także realizacja
obowiązków sprawozdawczych.
Wykładowca: Bartłomiej Zydel
Prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć. Autor tekstów naukowych oraz
wielu analiz projektów ustaw i rozporządzeń. Reprezentuje ZPP w Parlamencie oraz uczestniczy w pracach
Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inwestycjami,
infrastrukturą, energetyką oraz ochroną środowiska. Nieobca jest mu także problematyka ustroju
administracji publicznej, w szczególności ustroju samorządu terytorialnego.

