
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA PROJEKTÓW MIEJSKICH 

zaprasza na jednodniowe szkolenie: 

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA 

Szkolenie o tym, jakie są kluczowe problemy w stosowaniu nowego instrumentu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz w jaki sposób wykorzystać ustawę do wzmocnienia ładu przestrzennego w gminie 

Warszawa (Centrum), termin: 28.11.2018 r. 

Kontakt, aktualne oferty szkoleń i dodatkowe informacje: 

Tel. 603 583 369 (Kuba),  731 494 653 (Jarek) 
www.ProjektyMiejskie.pl  

szkolenia@projektymiejskie.pl  

Cel szkolenia:  

• Zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami specustawy mieszkaniowej 

• Wyposażenie ich w praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania regulacji w miastach (gminach), w tym w powiązaniu z 
innymi instrumentami zarządzania przestrzenią 

• Objaśnienie najważniejszych problemów prawnych ustawy w sposób przystępny dla nie prawnika 
• Obalenie mitów związanych z nową regulacją 

 

Profil uczestnika szkolenia:  

Pracownik sektora publicznego: urzędów miast (gmin), pracowni urbanistycznych, urzędów wojewódzkich. Praktyk procesu 
inwestycyjno-budowlanego: urbanista, architekt, inżynier budownictwa, inwestor. Aktywista miejski zajmujący się przestrzenią.  

 

Zakres szkolenia: 

• Zakres przedmiotowy ustawy: czym jest inwestycja mieszkaniowa i inwestycja towarzysząca 

• Inwestor - kto może skorzystać ze specustawy; gmina jako inwestor 

• Kolizja specustawy z innymi specustawami oraz ustawą o rewitalizacji 

• Standardy urbanistyczne - jak prawidłowo sporządzić uchwałę w przedmiocie lokalnych standardów urbanistycznych 

• Inwestowanie na obszarach szczególnych - problemy obszarów chronionych, kolejowych, portowych 

• Grunty rolne - co specustawa zmienia w ich ochronie przed zabudową oraz obrotem 

• Uchwała lokalizacyjna - tryb postępowania i zakres rozstrzygnięć 

• Specustawa kontra studium i plany miejscowe - kluczowe problemy 

• Etap wykonawczy: zintegrowane pozwolenie na budowę, wywłaszczenia i odszkodowania 

• Regulacje przejściowe - w jaki sposób zastosować specustawę do inwestycji w toku 

Szkolenie w formie wykładu oraz pracy warsztatowej. 
  

Korzyści ze szkolenia: 

Uczestnik szkolenia pozna instytucje prawne zawarte w specustawie i zrozumie powiązania między nimi. Będzie w stanie 
poprowadzić proces lokalizacji inwestycji na jej podstawie, zarówno po stronie publicznej (gminy), jak i prywatnej (inwestora), 
identyfikując kluczowe problemy w realiach konkretnej inwestycji. 

 

Trener: 

 

Michał Leszczyński - prawnik, zajmuje się tworzeniem regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, 
współautor m. in. ustawy o rewitalizacji, ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz projektów 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ustawy inwestycyjnej; ekspert w projektach doradczych z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego; w październiku ukaże się komentarz do specustawy mieszkaniowej, 
którego jest współautorem; dawno temu aktywista miejski, współzałożyciel Grupy Pewnych Osób i Fundacji 
Fenomen. 

  
Lokalizacja: Centrum Warszawy (Aleje Jerozolimskie123a, 12 minut pieszo od Dworca Centralnego)  

Data, godzina:  28 listopada 2018 r.   godz. 9.30 – 16.30  

Cena szkolenia:  549 zł netto promocja: 490 zł netto (+ 23% VAT)* 

* - dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) 
zastosujemy stawkę VAT zwolnioną 

UWAGA: Rabat 50 zł dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji  

W cenę wliczone: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe 

Formularz zgłoszeniowy na stronie: http://projektymiejskie.pl/index.php/szkolenia-otwarte/ Zgłoszenia do dnia 16.11.2018 r. 

Zapraszamy! 

http://www.projektymiejskie.pl/
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