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PRAWO WODNE W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
18 CZERWCA 2018 R., BYDGOSZCZ

Adresaci:

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: zarządy, pracownicy odpowiedzialni za opłaty za
gospodarcze korzystanie ze środowiska, przygotowujący taryfy dla wody i ścieków. Urzędy gmin:
pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska; Starostwa: pracownicy
ochrony środowiska.

Korzyści:

Celem szkolenia będzie omówienie zakresu nowych regulacji prawnych, w tym zakresu i kompetencji
organów, nowych kompetencji gmin, kwestii dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej,
zarządzania wodami. Wskazanie uprawnień nowego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY
PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia
podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na
Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Program:

1. Prawo wodne z 2017r. – zakres i cel regulacji
2. Najważniejsze instytucje – zmiany w porównaniu z poprzednią regulacją- systematyka
ustawy- słownik pojęć
3. Korzystanie z wód
4. Nowe kompetencje gminy
• uchwała rady gminy w sprawie sezonu kąpielowego
• wójt, burmistrz, prezydent miasta – ewidencja kąpielisk
5. Ochrona wód – zakres, kompetencje organów
• cele środowiskowe
• zasady ochrony wód
• zakazy i decyzja o zwolnieniu z zakazów
• oczyszczanie ścieków
• uchwała rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji ściekowej
• ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
• ochrona ujęć wody
6. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą
7. Budownictwo wodne i melioracje wodne
• zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
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• uchwała rady gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – gruntami pod wodami
• użytkowanie gruntów pod wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu
wodami
• opłata za usługi wodne – opłata za pobór wód w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
9. Zarządzanie wodami. Dokumenty planistyczne. Kataster wodny
10. Zgody wodnoprawne
11. Pozwolenie wodnoprawne
12. Zgłoszenie wodnoprawne
13. Ocena wodnoprawna
14. Właściwość organów – zmiana
15. Spółki wodne i związki wałowe — kompetencje starosty
16. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich — dawny art. 29

Prawa wodnego – czy coś się zmieni?
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny
szkolenia:

10.00 - 15:00

Miejsce
szkolenia:

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu. 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna.

Cena*:

323 zł przy zgłoszeniu do 11 czerwca br.

Szkolenia
realizujemy
również w formie
zamkniętej.
Zapytania
prosimy przesyłać
na adres:
szkolenia@
bydgoszcz-frdl.pl

(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej wynoszącej 359 zł)
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Uwaga!

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 359 ZŁ:
10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów.
15% dla uczestników zgłoszonych przez aplikację mobilną FRDL „Moje szkolenia”
2 tygodnie przed terminem szkolenia.
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach.

Rabaty
nie
łączą
się.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 CZERWCA w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres
mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.

Nazwa
Instytucji
/Firmy (dane
do FV):
Adres:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
18/06//1/P
PRAWO WODNE W PRAKTYCE SAMORZĄDOWEJ …
NABYWCA:
ODBIORCA (jeśli istnieje rozróżnienie):

e-mail:

NIP:
Ilość osób zgłaszanych:

tel./fax.
Imiona
i nazwiska
uczestników:

1.

e-mail:

2.

e-mail:

3.

e-mail:

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach
oferowanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu
moich danych przez w/w Ośrodek, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych i
możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!!
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%
ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE
Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV.
Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo.
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa
100% kosztów ogólnych.

Data:

Podpis:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
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