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Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

   
         

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA   
 

 „NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE –  
ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ” 

 
realizowanego w ramach projektu pn. 

„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” 
od godz. 

8.30  
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA / SERWIS KAWOWY* 

9.00 – 9.15 OTWARCIE SZKOLENIA 

9.15 – 16.00 

1. WPROWADZENIE – ZMIANY W PODEJŚCIU DO KRAJOBRAZU, OMÓWIENIE 
PODSTAWOWYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH I WPROWADZENIU NOWYCH 
DEFINICJI.  

2. ZMIANY W ZAKRESIE LOKALIZACJI REKLAM W PASIE DROGOWYM: 
 warunki  zajęcia pasa drogowego i opłaty za zajęcie na potrzeby reklam, 
 kara za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, 
 decyzja o przywróceniu do stanu poprzedniego. 
3. ZMIANY W ZAKRESIE OPŁAT LOKALNYCH – „OPŁATA REKLAMOWA”. 
4. ZMIANY W SYSTEMIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO: 
 zakres studium uwarunkowań i planów miejscowych, 
 uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów  
i standardów jakościowych (tzw. uchwała reklamowa): zakres uchwały, 
procedura opracowania, dopuszczalny sposób formułowania ustaleń, skutki 
prawne przyjęcia uchwały, nadzór wojewody i możliwość zaskarżenia  
(z uwzględnieniem zmian od 1 czerwca 2017 r.), 

 kary pieniężne za umieszczanie reklam niezgodnie z „uchwałą reklamową”, 
 audyt krajobrazowy: skutki uznania krajobrazu za priorytetowy, zakres 

ustaleń, procedura opracowania, powiązania prawne z innymi 
dokumentami planistycznymi. 

5. ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY PRZYRODY I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO: 

 zmiany w reżimie prawnym parków krajobrazowych i obszaru chronionego 
krajobrazu,  

 nowe zasady sporządzania planów ochrony parków krajobrazowych oraz 
strefy chronionego krajobrazu w obszarach chronionego krajobrazu, 

 uwzględnianie krajobrazu i wymagań jego ochrony w ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

6. ZMIANY W PRAWIE OCHRONY ZABYTKÓW. 

godz. 16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA/ LUNCH   

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


