Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Metody analiz środowiska przyrodniczego
na potrzeby gospodarki przestrzennej”

18-19 listopada 2011 w Warszawie
Kampus SGGW, budynek, 37 sala 0/106

Organizatorzy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Katedra Architektury Krajobrazu
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Towarzystwo Urbanistów Polskich
Sekcja Fizjograficzna

Patronat medialny

Warszawa, SGGW

Program konferencji
Piątek 18 listopada 2011

10.00-11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.30

Otwarcie konferencji
Wręczenie dorocznych nagród Towarzystwa Urbanistów Polskich
za magisterską pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i
gospodarki przestrzennej
Sesja Plenarna 1

11.30 – 11.50

Tadeusz J. Chmielewski - plany krajobrazu: cele wdrożenia i metody
opracowania

11.50 – 12.10

Magdalena Racinowska–Ratajska, Roman Racinowski - Opracowania
ekofizjograficzne w planach zagospodarowania przestrzennego

12.10 – 12.40

Mariusz Antolak - Zapis uwarunkowań przyrodniczych w dokumentach
planistycznych w wybranych częściach Polski
Przerwa na kawę

13.00 – 13.20

Jacek Hoffmann - Relacje pomiędzy celami i zakresem opracowania
ekofizjograficznego a ustaleniami zawartymi w dokumentach planistycznych
na przykładzie gminy wiejskiej

13.20 – 13.40

Adam Snopek, Iwona Szatkowska - Pozyskiwanie informacji
wykorzystywanych przy sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych w świetle
aktualnych przepisów

13.40 – 14.00

Piotr Fogel – Kolizje przestrzenne w planowaniu miejscowym w związku z
niedostatecznym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego w
polityce przestrzennej gminy na przykładzie terenów o niekorzystnych
warunkach gruntowo-wodnych
Przerwa obiadowa

15.00 – 15.20

Mariusz

Kistowski - Propozycja metodyczna oceny
uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej

15.20 – 15.40

Bogusława Baran-Zgłobicka - zasoby środowiska przyrodniczego a jego
zapis w dokumentach strategiczno-planistycznych wybranych gmin
województwa podkarpackiego

15.40 – 16.00

Sylwia Bródka - Projekty oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb
planowania przestrzennego oraz możliwości ich wykorzystania w nauczaniu
akademickim
Przerwa na kawę

środowiskowych

16.20 – 17.20

Dyskusja panelowa - Problemy zastosowania
przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej

17.30 – 18.00

Sesja posterowa + kawa

18.30 – 19.00

Zakończenie konferencji

analiz

środowiska

Przerwa
20.00 – 22.00

Uroczysta kolacja

Sobota 19 listopada 2011
9.00-10.30

Zwiedzanie Centrum Wodnego SGGW
Warsztaty

10.45 – 11.15
11.30 – 11.45

Agata Cieszewska , Renata Giedych, Barbara Szulczewska- Metody
analizy środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej –
doświadczenia Katedry Architektury Krajobrazu
Agata Cieszewska, Renata Giedych - Zakres ustaleń planów miejscowych
w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
Przerwa na kawę
Praca w zespołach

12.00-13.00

Cechy i funkcjonowanie przyrodnicze
uwarunkowań fizjograficznych

13.00-14.30

Synteza informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych jako podstawa
określenia
przyrodniczych
predyspozycji
kształtowania
struktury
funkcjonalnej i wskazania

14.30-15.00

Podsumowanie warsztatów

14.30 – 15.00

Obiad

jako

podstawa

do

określenia

