HARMONOGRAM SZKOLEŃ:
I dzień szkolenia - Zagadnienia wspólne dla administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb):
9:45-10:00

10:00-12:00

12:00-12:15

12:15-13:30

13:30-14:00
14:00-15:30
15:30-15:45
15:45-17:00

Rekrutacja uczestników
Szkolenie:
1. Przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura
2000
2. Problematyka ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi na etapie pozwolenia na budowę
3. Treść i forma dokumentacji geodezyjnej przy rozpoczynaniu i po zakończeniu budowy obiektu budowlanego
Przerwa kawowa
Szkolenie:
4. Współpraca i wzajemne relacje na styku działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
5. Prawne aspekty przygotowania i realizacji inwestycji strategicznych w zakresie sieci przesyłowych
6. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w odniesieniu do obowiązków bezpośrednio wynikających z przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.
Obiad
Szkolenie:
7. Obowiązek informacyjny organów na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego
8. Planowane zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany
9. Proces inwestycyjno-budowlany na tle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Przerwa kawowa
Szkolenie:
10. Warunki techniczne – sytuowanie
11. Zmiany przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

II dzień szkolenia - Zagadnienia szczegółowe dla administracji architektoniczno-budowlanej (aab) – część warsztatowa:
8:00-8:45
9:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:30

12:30-13:00

Śniadanie
Szkolenie:
1.Odstępstwa od warunków technicznych, w szczególności w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów
2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
3. Zakres stosowania obowiązku nałożenia na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego
Przerwa kawowa
Szkolenie:
4. Przesłanki nałożenia przez organ, w decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu, obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 30 ust. 7 Pb) oraz przesłanki nałożenia przez organ
obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
5. Przypadki sprawdzania projektu budowlanego przez innego projektanta.
6. Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ aab.
Obiad

13:00-14:30

14:30-14:45
14:45-16:00

Szkolenie:
7. Przesłanki nałożenia przez organ, w decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu, obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 30 ust. 7 Pb) oraz przesłanki nałożenia przez organ
obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
8. Przypadki sprawdzania projektu budowlanego przez innego projektanta.
9. Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ aab.
Przerwa kawowa
10. Wzory wniosków budowlanych, w szczególności braki formalne i braki merytoryczne oraz weryfikacja oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniu nieruchomością na cele
budowlane
11. Postępowanie dowodowe w procedurze pozwolenia na budowę

II dzień - Zagadnienia szczegółowe dla nadzoru budowlanego (nb) – część warsztatowa:
8:00-8:45

9:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:30
12:30-13:00

13:00-14:30

14:30-14:45
14:45-16:00

Śniadanie
Szkolenie:
1.Odstępstwa od warunków technicznych, w szczególności w zakresie rozwiązań/warunków zamiennych
2. Odpowiedzialność karna w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
3.Uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych
4. Legalizacja inwestycji będących jednocześnie inwestycjami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko
Przerwa kawowa
Szkolenie:
5. Legalizacja inwestycji w przypadku uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6.Problematyka opinii służb sanitarnych i przeciwpożarowych (znaczenie opinii)
7.Dopuszczalność częściowego pozwolenia na użytkowanie w kontekście instalacji służących ochronie środowiska
Obiad
Szkolenie:
8. Istotne/nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego (przesłanki jego dopuszczalności)
9. Kwestie intertemporalne
10. Badanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na etapie legalizacji
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Przerwa kawowa
12.Postępowanie dowodowe w procedurze pozwolenia na budowę
13.Przepisy karne ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

