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           Wrocław, dnia 20 marca 2017 r. 
 
NK-N.40.5.2017.SP1 
 
       
 
 
      Szanowni Państwo 
      Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci 
      Miast i Gmin 
      Województwa Dolnośląskiego 
            
 
                
 
 
          Wojewoda Dolnośląski, dążąc do dalszej współpracy z samorządem w zakresie 
działalności nadzorczej oraz wymiany doświadczeń dotyczących tworzenia aktów prawa 
miejscowego przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zaprasza 
pracowników samorządu na kolejne szkolenie. 
                
          Wydział Nadzoru i Kontroli wraz z Wydziałem Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przeprowadzi szkolenie dotyczące gminnych aktów planowania 
przestrzennego, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. oraz 26 kwietnia 2017 r. od 
godziny 9.45 w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sala Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego – sala nr 1222 (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Pl. 
Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław). W załączeniu program szkolenia. 
 
          Jednocześnie z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na każdy dzień szkolenia, proszę       
o wskazanie na adres poczty elektronicznej nk@duw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14 kwietnia 2017 r.: preferowanej daty szkolenia (25 albo 26 kwietnia) oraz imienia, 
nazwiska i stanowiska jednego pracownika samorządowego oddelegowanego na szkolenie. 
 
          Ponadto informuję, że w dniu szkolenia będzie istniała możliwość odbioru 
dokumentacji prac planistycznych do uchwał, wobec których zakończono postępowanie 
nadzorcze. 
 
           
 

       Z poważaniem  
 

  Małgorzata Hasiewicz 
            DYREKTOR WYDZIAŁU 

     Nadzoru i Kontroli 
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Program szkolenia 

 

Temat szkolenia: Gminne akty planowania przestrzennego – zagadnienia teoretyczne i problemy 
praktyczne 

 
Miejsce szkolenia: sala Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – sala nr 1222 (budynek 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław) 
 

  9:45 – 10:00  Powitanie uczestników szkolenia. 

10:00 – 11:30  Część I Wybrane zagadnienia teoretyczne i problemy praktyczne dotyczące gminnych 

aktów planowania przestrzennego (orzecznictwo sądowe, przykłady istotnych naruszeń zasad 

sporządzania studium i planu miejscowego, wybrane zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.     

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone w 2015 i 2016 r.).  

11:30 – 11:45 Przerwa  

11:45 – 13:15 Część II Standardy dokumentacji planistycznej w procesie uchwalania gminnych aktów 

planowania przestrzennego 

13:15 – 13:30  Przerwa 

13:30 – 14:30 Część III Panel dyskusyjny – zagadnienia praktyczne 

14:30 Zakończenie szkolenia 

 
 
 


