PROGRAM
UWAGA: Ze względu na konieczność wydania karty wstępu na teren obiektu i sprawdzenia tożsamości
przez ochronę prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce seminarium

Partnerzy strategiczni:

Program seminarium przedstawia się następująco:
• 11.00-11.15 – otwarcie seminarium, powitanie gości i wprowadzenie do tematu – dr Jakub H. Szlachetko
• 11.15-13.00 – panel I pt.: „Prezentacja wybranych uchwał krajobrazowych”
Moderator: Wojciech Wagner
Paneliści:
- Wojciech Wagner (zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st.
Warszawy),
Założenia uchwały krajobrazowej Miasta stołecznego Warszawy,

Patronat Honorowy:

- Klaudyna Karczewska-Szymkowiak (Plastyk Miejski, Urząd Miasta Sopotu),
Założenia uchwały krajobrazowej a ochrona konserwatorska zespołu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Sopotu,
- Bartosz Poniatowski (p.o. kierownika Oddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta, Biuro Architekta Miasta,
Urząd Miasta Łodzi),
Kodeks Krajobrazowy dla Łodzi - doświadczenia z procesu opracowania uchwały, funkcjonowanie
dokumentu w pierwszych miesiącach od jego wejścia w życie,
- Michał Szymański (p.o. zastępcy dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni),
Reklama w kontekście – relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku,
- Sebastian Fritsch (zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie),
Założenia uchwały krajobrazowej Miasta Szczecina,
- Jacek Piątek (Plastyk Miasta, Urząd Miasta Gdyni),
Metody i formy pracy nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej. Pozytywne przykłady z Gdyni,
• 13.00-13.30 – przerwa i poczęstunek
• 13.30-15.30 – panel II pt.: „Konstrukcja prawna i skutki prawne uchwały krajobrazowej”
Moderator: dr Jakub H. Szlachetko
Paneliści:
- prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski (Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Gdański),
Granice władztwa gminnego w kontekście uchwały krajobrazowej
- Maria Czerniak (Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak),
Praktyczne aspekty tworzenia uchwały krajobrazowej – od wyboru metody przez koncepcje
urbanistyczną do prawa miejscowego,
- dr Anna Fogel (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, radca prawny w Biurze
Architektury Urzędu m.st. Warszawy),
Problemy definicyjne w tworzeniu uchwały krajobrazowej,
- r.pr. Małgorzata Zamorska (Kancelaria bnt attorneys-at-law, Warszawa),
Błędna wykładnia art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej
skutki w dotychczasowej praktyce rad gmin uchwalających tzw. uchwały krajobrazowe – naruszenie
konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych podmiotów, które uzyskały pozwolenia na budowę
nośników reklamowych,
- dr Jacek Jaworski (Katedra Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie),
Zakres obowiązywania miejscowych regulacji zasad sytuowania tablic reklamowych – zagadnienia
wybrane,
- dr Przemysław Kledzik (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Szczeciński),
Skutki uchwalenia uchwały krajobrazowej – w kontekście projektów i unormowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz praw nabytych,
- Damian Zelewski (Instytut Metropolitalny),
Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały krajobrazowej,
- r.pr. Karolina Rokicka-Murszewska (Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu),
Podmiot zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej za naruszenie uchwały krajobrazowej oraz opłaty
reklamowej – czyli kto? Podobieństwa i różnice,
•

15.30-16.30 – dyskusja

•

16.30 – zakończenie seminarium
SEMINARIUM EKSPERCKIE
Uchwała krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową
Gdańsk, Olivia Business Centre, 31 marca 2017 r.
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