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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 

„OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.  

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I ORGANIZACJI  SPOŁECZNYCH -  

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA  30 MARCA 2021 R.” 

realizowanego w ramach projektu pn. 

„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników JST” 

od godz. 

8.30 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / SERWIS KAWOWY* 

9.00 OTWARCIE SZKOLENIA  

9.00-15.00 

1. ZMIANY W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU DO POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA: 

a) obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości 

zapoznania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP, 

b) nowe zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych, 

c) rozszerzenie uprawnień organizacji ekologicznych, 

d) nowe reguły postępowania odwoławczego i sądowo - administracyjnego w zakresie decyzji 

środowiskowych. 

2. STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO. ZMIANY W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ  

W OKRESIE COVID 19: 

a) doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii, 

b) ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu, 

c) uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy, 

d) postępowanie dowodowe w dobie epidemii. 

3. OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – ZAKRES PRZEDMIOTOWY:  

a) postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

b) zasady wydawania decyzji w sprawach, gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do 

wójta /burmistrza, 

c) rola RDOŚ w postępowaniu, gdy inwestorem jest gmina,  

d) składniki wniosku,  

e) ustalenie kręgu stron, 

f) decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin, 

g) uzgodnienie decyzji środowiskowych, 

h) składniki decyzji, 

i) regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej, 

j) przypadki zawieszenia postępowania, 

4. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO – SKŁADNIKI, TRYB I ZASADY 

SPORZĄDZANIA. 

5. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – NOWY CHARAKTER I ZAKRES. 

6. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH:  

a) rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena 

oddziaływania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia, 

b) uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami - terminy uzgadniania decyzji, 

c) udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu, 

d) składniki decyzji - treść uzasadnienia, 

e) funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym. 

7. PONOWNE PRZEPROWADZANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – ZASADY  

I PODSTAWY PRAWNE. 

8.  OCENA ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKO NA OBSZARY NATURA 2000 – CECHY 

CHARAKTERYSTYCZNE POSTĘPOWANIA. ZMIANY W ZAKRESIE ART. 96 . 

godz. 15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA / LUNCH 

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 

http://www.bzura.pl/

