Prezydent Miasta Katowic, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Straż Miejska
w Katowicach
ZAPRASZAJĄ

na Sympozjum naukowo-szkoleniowe
„Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli
gospodarowania odpadami”,
które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku o godz.9.00
w auli nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

Przedmiotem sympozjum organizowanego przy współudziale Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, będzie
omówienie wielu aspektów związanych z ochroną środowiska w kontekście zagrożeń
wynikających tzw. „niskiej emisji”.
W pierwszym rzędzie przedstawione zostaną prawne instrumenty przeciwdziałania
temu oddziaływaniu na środowisko. Dotyczy to zarówno rozwiązań o charakterze
administracyjno-karnoprawnym jak i praktycznym.
Istotną grupą zagadnień są aspekty proceduralne. Dotyczą one przede wszystkim
prawnych zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań ochrony
środowiska, zwłaszcza przez organy gminy w tym Straże Miejskie/Gminne.
Poruszona zostanie wreszcie problematyka realizacji przez samorząd terytorialny
zadań w zakresie ochrony powietrza, w szczególności w odniesieniu do likwidacji
niskiej emisji.
Celem sympozjum jest integracja środowisk: naukowego, stanowiącego
i egzekwującego prawo oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
jednolitej interpretacji i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W porządku sympozjum przewidujemy:
9.00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników, w dalszej kolejności
wystąpienia:
- „Raport jakości powietrza za rok 2015 na terenie województwa śląskiego’’
Pan Andrzej Szczygieł Naczelnik Wydziału, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach
- „Prawne instrumenty ochrony środowiska przed niską emisją”
Dr hab. Grzegorz Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
w Katowicach
- „Wykładnia art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska”
Prof. dr hab. Aleksander Lipiński Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
w Katowicach
- „ Prawne zasady prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przez organy samorządowe”
Dr Bogusław Gębica, Delegatura NIK w Katowicach
- „Problematyka prawa do czystego środowiska w sprawach RPO”
Dr Aleksandra
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- „ Zagadnienia karnoprawne w obszarze ochrony środowiska”
Sędzia Sądu Rejonowego Adam Mainka-Pawłowski, Prokurator Przemysław Piątek
- „Zamierzania Województwa Śląskiego w zakresie Uchwały Antysmogowej.
Aktualne zmiany Programu Ochrony Powietrza”
Pani Blanka Romanowska Kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- „Działania kontrolne SM w Katowicach w zakresie gospodarowania odpadami
realizowane na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska”
Pan Mariusz Sumara Zastępca Komendanta, Straż Miejska w Katowicach
- „Badania popiołów powstałych w procesie termicznego spalania
stałych i odpadów komunalnych w paleniskach domowych ”
Wojciech Szulik, Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

paliw

W trakcie trwania konferencji przewidujemy również panele dyskusyjne oraz
zapraszamy na kawę i lunch.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w sympozjum.
Aktualne informacje i formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: wpia.us.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W:
sympozjum naukowo-szkoleniowym
pod tytułem:

„ Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli
gospodarowania odpadami”
-22 września 2016, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
w Katowicach ul. Bankowa 11b, Aula 5
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja
Telefon kontaktowy
e-mail
Podmiot wysyłający
NIP
Adres
Dane do Faktury VAT: (jeśli inne niż w zgłoszeniu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KONTAKT: w sprawach organizacyjnych związanych z sympozjum: Mariusz Sumara
mariusz.sumara@katowice.eu
należy przesłać do dnia 10 września 2016 roku na adres mailowy:
fundwpia@us.edu.pl lub faksem pod numerem: 32 359 20 61 (osoba do kontaktu:
Renata Dobrowolska 510042154)
ZGŁOSZENIE:

PŁATNOŚĆ:
184,50,00 zł (netto 150,00 +23%VAT- istnieje możliwość ubiegania się o
zwolnienie z VAT przy finansowaniu w 100% ze środków publicznych).
opłatę proszę przekazać do dnia 16 września 2016 r. na konto:
Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica,
ul. Bankowa 11b 40-007 Katowice, NIP: 9541931619
ING Bank Śląski S.A. nr konta: 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511
Tytułem: Sympozjum Straż, nazwisko uczestnika

