Postępowanie administracyjne w sprawie Wykładowca:
zmiany stanu wody na gruncie
Jacek Jaremko
- prawnik, praktyk oraz
prowadzone na podstawie art. 234 ust. 3
urzędnik, etatowy członek
oraz art. 235 ustawy z dnia 20 lipca
Samorządowego Kolegium
2017r. Prawo wodne; Jacek Jaremko
Odwoławczego w Rzeszowie
Program:
1. Art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Stosowanie przepisów nowej ustawy; przepisy
przejściowe
2. Przedmiot i istota postępowania w sprawie zmiany
stanu wody na gruncie
3. Warunki odpowiedzialności w świetle treści art. 234
Prawa wodnego. Porównanie do regulacji zawartej
w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
4. Wszczęcie postępowania, ustalenie kręgu stron
postępowania w sprawie naruszenia stosunków
wodnych na gruncie, czynności wstępne

Termin i miejsce:
12 grudnia 2017 (Wt),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

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

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

5. Środki dowodowe w postępowaniu w sprawie
naruszenia stosunków wodnych (oględziny, wyjaśnienia
stron, zeznania świadków, opinia biegłego, dowód
2. e-mail:
z dokumentów, inne środki dowodowe)
szkolenia@betakom.org

17 85 218 62

6. Rola rozprawy administracyjnej, wymogi formalne
i przebieg
7. Decyzja na podstawie art. 234 ust. 3 Prawa wodnego
(wymogi formalne, specyfika, sposób nałożenia
obowiązku - wybór środka i zasady jego określania,
rodzaje decyzji)
8. Procedura określona w art. 234 Prawa wodnego a
postępowania wymienione w przepisach art. 191 ust. 1,
art. 206, art. 410 ust. 1 i art. 424 ust. 4 i 5 Prawa
wodnego
9. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego
wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.
(Dz.U.2017.935) mające szczególne znaczenie
w procedurze określonej w art. 234 ust. 3 Prawa
wodnego
10. Zagadnienia związane z kosztami postępowania
11. Ugoda w sprawach wodnych – art. 235 Prawa wodnego
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza i karna związana
ze zmianami stanu wody

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

13. Podsumowanie i sprawy indywidualne
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych
z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zmian stanu wody
na gruncie, które będą prowadzone na podstawie przepisu art. 234
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Ustawa ta, co do
zasady, zastąpi z dniem 1 stycznia 2018r. ustawę z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U.2017.1121).
Art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. jest odpowiednikiem przepisu
art. 39 ust. 3 uchylanej ustawy; obowiązki właściciela gruntu określono
zaś w art. 234 ust. 1 i 2 nowej ustawy, przepisy te stanowią
odpowiedniki dotychczasowych regulacji zamieszczonych w art. 29
ust. 1 i 2 ustawy z 2001r.
Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na różnice w wymienionych
dotychczasowych i nowych regulacjach prawnych, przy uwzględnieniu
mających znaczenie dla jego przedmiotu zmian w Kodeksie postępowania
administracyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r.
(Dz.U.2017.935).

