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Egzamin pisemny, egzaminy ustne po uzgodnieniu terminu
1. Pojęcia podstawowe – środowisko, przyroda, różnorodność biologiczna ochrona
środowiska,
2. Specyfika regulacji prawnej ochrony środowiska, system prawa ochrony środowiska
3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
4. Koncepcja (zasada) zrównoważonego rozwoju
5. Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska
6. Dostęp do informacji do środowisku
7. Postępowania w sprawach ochrony środowiska z udziałem społeczeństwa – zasady
partycypacji, udział organizacji ekologicznych
8. Formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej
9. Ochrona przyrody – prawne formy ochrony przyrody (obszarowe i indywidualne)
10. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
11. Ochrona zieleni i zadrzewień w ustawie o ochronie przyrody
12. Rodzaje procedur oceny oddziaływania na środowisko
13. Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
14. Procedura indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko, ocena uzupełniająca,
ocena „naturowa”, transgraniczna
15. Ochrona jakości środowiska
16. Ochrona powietrza – standardy jakości, oceny stanu jakości powietrza, programy ochrony
powietrze, plany działań krótkoterminowych

17. Podstawowe pojęcia prawa emisyjnego – emisja, zanieczyszczenie, instalacja,
program naprawczy, obszar ograniczonego użytkowania, strefa przemysłowa
18. Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane
19. Pojęcie odpadu i rodzaje odpadów
20. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

21. Zasady postępowania z odpadami i ich unieszkodliwiania
22. Obowiązki wytwórców odpadów i podmiotów gospodarujących odpadami
23. Wody – własność wód i obowiązki właścicieli
24. Korzystanie z wód – rodzaje i zakres
25. Pozwolenia wodnoprawne

26. Rola gminy w zakresie ochrony środowiska
27. Rodzaje odpowiedzialności w ochronie środowiska
28. Organy administracji do spraw ochrony środowiska
29. Inspekcja ochrony środowiska – struktura i zadania
30. Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska – opłaty za korzystanie ze
środowiska
31. Administracyjne kary pieniężne
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