


Stowarzyszenie  Kaczawskie  serdecznie  zaprasza  mieszkańców,  przedstawicieli
organizacji  pozarządowych,  pracowników  samorządowych,  na  warsztaty  prawne  i
konsultacje  indywidualne  pn.  „Wsparcie  społeczności  lokalnych  zagrożonych
inwestycjami  szkodliwymi  dla  środowiska”  organizowane  w  ramach  projektu
współfinansowanego  ze  środków  Islandii,  Liechtensteinu  i  Norwegii  w  ramach  funduszy
EOG.

WARSZTATY PRAWNE
Termin: 05 lutego 2016 r., godz. 14:00 – 19:00.
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, Dobków 66, gmina Świerzawa.

Podczas warsztatów dowiesz się jakie kroki administracyjne można podjąć jeżeli na jakimś
obszarze planowana jest inwestycja potencjalnie szkodliwa dla środowiska. 
Uczestnicy zapoznani zostaną z problematyką legislacyjną dotyczącą procedur postępowania 
administracyjnego wobec inwestycji oddziałujących lub mogących oddziaływać znacząco na
środowisko, a zwłaszcza:

 interes  prawny  i  strona  w  sprawie  –  podstawowe  prawa  strony  w  postępowaniu
administracyjnym;

 organizacje ekologiczne jako partner i wsparcie merytoryczne dla JST;
 dostęp do informacji publicznej i informacji o środowisku;
 udział społeczny w procedurach wymagających udziału społeczeństwa;
 strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w prawie polskim i wspólnotowym;
 ustawa o planowaniu przestrzennym.

Podczas  warsztatów  zaprezentowane  będą  także  doświadczenia  oraz  sposoby  znalezienia
kompromisów na przykładzie inwestycji podejmowanych w innych regionach.   
Wstęp wolny, na miejscu obiad dla uczestników.

Skonsultuj swój problem podczas BEZPŁATNYCH KONSULTACJI 
INDYWIDUALNYCH. 
Omówienie  konkretnego  zgłoszonego  problemu,  analiza  dokumentów,  wspólne  szukanie
rozwiązań i kompromisów z korzyścią dla środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności.
Nie zapomnij zabrać ze sobą na konsultacje wszelkich posiadanych w omawianym temacie
dokumentów, które pozwolą lepiej rozpoznać sytuację.
   
DYŻUR 1. w dniu 17 lutego 2016 r., godz. 12:00 -18:00
- Gminny Ośrodek Kultury w Pielgrzymce

DYŻUR 2. w dniu 19 lutego 2016 r., godz. 12:00 -18:00
- Urząd Miasta i Gminy Bolków

DYŻUR 3. w dniu 22 lutego 2016 r., godz. 12:00 -18:00
- Gminny Ośrodek Kultury w Męcince

DYŻUR 4. w dniu 3 marca 2016 r., godz. 12:00 -18:00
Mediateka Gminnego Ośrodka Kultury w Legnickim Polu

Informacje i zgłoszenia: Krzysztof Kowalczyk, tel. 694867747


