Oceny oddziaływania na środowisko;
Andrzej Kulig
Program:

1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną
środowiska w procedurze inwestycyjnej.
2. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie
informacji drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w 2018 r.
3. Oceny strategiczne
a. Odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny
b. Dokumenty towarzyszące

Wykładowca:

Andrzej Kulig
- Dyrektor Departamentu

pełniący funkcję
Koordynatora do spraw
Środowiska w ramach
Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego
Termin i miejsce:

7 lutego 2019 r. (Cz),
godz. 10:00,

4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać Rzeszów, ul. Grottgera
10, sala 317
na środowisko:
(PSS "Społem")

a) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
b) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko,
c) kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy,
przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Cena:

250 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

5. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem 2. e-mail:
szkolenia@betakom.org
najnowszych zmian.

17 85 218 62

6. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i samej oceny oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć:
a) właściwość organów,
b) procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem najnowszych zmian,
c) procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem najnowszych zmian,
d) kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś
e) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko najczęstsze błędy
f) wymogi dotyczące innej dokumentacji niezbędnej do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
a) elementy udziału społeczeństwa,
b) udział organizacji ekologicznych,
c) udział stron postępowania a udział społeczeństwa.

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia przez
BETAKOM

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
a) elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
b) elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
c) środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja
przyrodnicza

9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
10. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
w 2018 r.
11. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych dla
decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ.
12. Analiza porealizacyjna i jej konsekwencje

