
 

 

WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W DOBIE KRYZYSU 
KLIMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy na zajęcia, podczas których omówimy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Przedstawimy, jakie zmiany są planowane i dlaczego w związku z tym ważna jest partycypacja 
społeczna w nowym planowaniu przestrzennym. Zajmiemy się również kwestią planowania przestrzennego 
uwzględniając dzisiejsze wyzwania klimatyczne. Przedstawimy możliwe rozwiązania w planowaniu 
przestrzennym dobre dla ochrony klimatu oraz wyjaśnimy, dlaczego są one tak istotne. Zaprezentujemy, jak 
efektywnie te rozwiązania wprowadzać. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Poznanie planowanych zmian w planowaniu przestrzennym. 

• Uzyskanie informacji, jak przygotować się do planowanych zmian w zakresie planowania przestrzennego. 

• Przedstawienie wpływu kryzysu klimatycznego na funkcjonowanie gminy; 

• Wyposażenie w dodatkowe narzędzia i informacje na temat pogłębionej partycypacji i wprowadzania 
rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych w planowaniu przestrzennym. 

• Wymiana doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami zajęć. 
 
PROGRAM: 
1. Wprowadzenie. 
2. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - omówienie ogólne. 
3. Główne planowane zmiany, które wpłyną na proces planowania przestrzennego w gminie. 
4. Partycypacja społeczna w ujęciu nowej ustawy. 
5. Techniki i narzędzia partycypacji. 
6. Doświadczenia gmin we wprowadzaniu pogłębionej partycypacji społecznej. 
7. Na co warto zwrócić uwagę wprowadzając partycypację i jakie ona może przynieść korzyści a jakie ryzyko? 
8. Planowanie przestrzenne na miarę dzisiejszych wyzwań klimatycznych - kryzys klimatyczny i jego wpływ 

na funkcjonowanie gminy. 
9. Możliwe systemowe rozwiązania adaptacyjne i mitygacyjne - przykłady z kraju i zza granicy. 
10. Rozwiązania adaptacyjne i mitygacyjne w skali miasta, dzielnicy, pojedynczej działki. 
11. Możliwości i ograniczania wprowadzania zapisów w planach miejscowych i studium dotyczących adaptacji 

i mitygacji do zmian klimatu. 
12. Przykłady zapisów w planach miejscowych i studium dotyczących adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. 
13. Dyskusja i podsumowanie. 

ADRESACI: 
Pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości. 
 
PROWADZĄCY:  
Architektka posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, absolwentka Climate Reality 

Training, specjalizuje się w prowadzeniu procesów partycypacyjnych dotyczących planowania przestrzeni 

publicznych. Propagatorka działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji miast do zmian 

klimatycznych. Pracowniczka Fundacji Sendzimira, główna ekspertka w projekcie WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – 

partycypacyjne projektowanie przestrzenne w gminach w latach 2019-2022.  
 

SZKOLENIE ON LINE 
20 października 2022 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Wyzwania planowania przestrzennego w dobie kryzysu klimatycznego  
z uwzględnieniem planowanych zmian 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
20 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 
tel. 535 162 759 e-mail: biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

 
Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


