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Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 

2015”, które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym 

z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, 

zainaugurowanych w lutym 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a od 

ubiegłego roku organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. 

Podobnie, jak na poprzednich seminariach tego cyklu przygotowaliśmy zróżnicowane – co do problematyki 

wystąpienia, w których prelegenci będą odmiennie rozkładać akcenty pomiędzy aspektami merytorycznymi a formalno-

prawnymi. Zatem, w programie Seminarium przewidzieliśmy omówienie różnych zagadnień, związanych z planowaniem 

i zagospodarowaniem przestrzennym, na styku m.in. z zagadnieniami ochrony środowiska, gospodarki wodnej, 

gospodarki leśnej, drogownictwa, ochrony wsi i oczywiście różnych dziedzin prawa. Prelegenci w swoich wystąpieniach 

będą odnosić się do aktualnych zjawisk, regulacji i orzecznictwa. Przykładowo Barbara Mońka odniesie się między 

innymi do trwających konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym, dr Jerzy Jendrośka do europejskich regulacji i orzecznictwa w zakresie ochrony 

środowiska, Anna Ziółkowska do najnowszych orzeczeń w zakresie zgodności z prawem dokumentów planistycznych, a 

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński do narastających procesów zagrażających zanikiem wielu polskich wsi. 

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium będzie okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, 

niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą zarówno plenarne 

obrady, jak i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 20 

kwietnia 2015 r. Nieco wcześniej, tego samego dnia, na forum dyskusyjnym zamykającym pierwszy dzień obrad, 

będziemy oczekiwać na zgłaszanie innowacyjnych pomysłów na doprowadzanie do realizacji racjonalnych rozwiązań 

przestrzennych, za pomocą narzędzi planistycznych, w obecnych warunkach prawnych w naszym kraju. 

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia 

Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.  

 

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na 

stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie 

Seminarium.  
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W załączeniu: 
1. Program Seminarium WIOSNA 2015. 
2. Informacje organizacyjne Seminarium WIOSNA 2015. 
3. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2015. 

 


