Postępowanie administracyjne w sprawie Wykładowca:
środowiskowych uwarunkowań
Jacek Jaremko
prowadzone przez organy gminy – zmiany - prawnik, praktyk oraz
urzędnik, etatowy członek
w procedurze wynikające z przepisów
Samorządowego Kolegium
ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie Odwoławczego w Rzeszowie
Kodeksu postępowania administracyjnego Termin i miejsce:
oraz niektórych innych ustaw
28 listopada 2017 (wt),
(Dz. U. z 2017 r. poz. 935).; Jacek Jaremko godz. 10:00,
Cel szkolenia.

W dniu 1 czerwca 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. o
zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 935). Wiele nowych regulacji znajduje
zastosowanie w procedurze poprzedzającej wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na
podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.
poz. 1405). Założenia nowelizacji, takie jak walka z przewlekłością
postępowania, umożliwienie wpływu stronom na treść rozstrzygnięcia,
ułatwienia procedur, ograniczenie ilości decyzji kasatoryjnych
wydawanych przez organy odwoławcze, wdrożenie bardziej partnerskiego
podejścia administracji do obywateli – bez wątpienia wpłyną na wskazaną
procedurę.

Odbiorcy szkolenia.
Pracownicy gmin (urzędy gmin, urzędy miast i gmin, urzędy miasta).

Program:
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie K.p.a. – założenia,
informacje ogólne i wstępne.
2. Postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych
uwarunkowań - zakres ingerencji zmian wprowadzonych w K.p.a.
w tok postępowania.
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w nowym ujęciu
w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań - zasada
przyjaznej interpretacji przepisów prawa, zasada współdziałania
organów dla dobra postępowania, zasady bezstronności, równego
traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa.
4. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz organy współdziałające – znaczenie
zasady art. 7b K.p.a.
5. Wniosek inwestora oraz karta informacyjna przedsięwzięcia;
zagadnienia związane z wszczęciem postępowania, stosowanie
art. 64 § 2 K.p.a.
6. Załatwianie spraw w odpowiednim terminie i instytucja
ponaglenia (art. 37 K.p.a.).

Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

Cena:
200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne
wymaga
potwierdzenia
przez BETAKOM
3. poczta:
Betakom
Rzeszów 2
Skr. Pocztowa 23

7. Nowe uregulowania dotyczące obwieszczeń (art. 49 i art. 49a
K.p.a.); wpływ zmian na stosowanie art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ.
8. Postępowanie dowodowe – art. 76a § 2b K.p.a., działania organu
na podstawie art. 79a K.p.a., rozstrzyganie wątpliwości co do
stanu faktycznego na korzyść strony.
9. Mediacja (art. 96a i nast. K.p.a.) w toku postępowania w sprawie
ustalenia środowiskowych uwarunkowań.
10. Uzgadnianie i zasięganie opinii przed wydaniem decyzji
środowiskowej – znaczenie art. 7b K.p.a., współdziałanie organów
po zmianie art. 106 K.p.a., instytucja posiedzenia w trybie
współdziałania (art. 106a K.p.a.), wpływ przepisów o milczącym
załatwieniu sprawy na uzgadnianie i opiniowanie.
11. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej w
przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko. Zmiany spowodowane nowelizacją art. 107 § 1
K.p.a.
12. Uprawnienie strony do zrzeczenia się prawa do wniesienia
odwołania (art. 127a K.p.a.), specyficzne znaczenie w odniesieniu
do decyzji środowiskowej.
13. Stosowanie zmienionego art. 136 K.p.a. w toku postępowania
odwoławczego; ograniczenia w zakresie stosowania przez organ
odwoławczy decyzji kasatoryjnych z art. 138 § 2 K.p.a., nowe
obowiązki organów pierwszej instancji.
14. Zwrócenie uwagi na inne zmiany w procedurze administracyjnej
nie oddziaływujące wprost na procedurę wydawania decyzji
środowiskowej.
15. Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi zmienione ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r.
istotne dla procedury środowiskowych uwarunkowań.
16. Podsumowanie, zapytania, sprawy indywidualne.

