
27 stycznia 2011 r. (czwartek) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 – 11:30 

I. Pojęcie zieleni przydroŜnej w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

II. Źródła prawa mające znaczenie z punktu widzenia ochrony zieleni przydroŜnej 

1) Ustawa o ochronie przyrody 

2) Ustawa o drogach publicznych 

3) Prawo budowlane 

4) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:30 

III. Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w pasie 

drogowym 

1) Pojęcie pasa drogowego 

2) Zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

a) Pojęcie prawne drzew i krzewów 

b) Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia 

- wynikające z ustawy o ochronie przyrody 

- wynikające z przepisów szczególny, w tym tzw. „spec ustawy” 

3) Wniosek o wydanie zezwolenia oraz wymagania formalne jakim powinien odpowiadać, 

4) Postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwolenia 

- okoliczności mające wpływ na wynik postępowania, 

- oględziny na okoliczność występowania w zadrzewieniu gatunków chronionych 

5) Uzgodnienie projektu zezwolenia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 

13:30 – 14:15 Obiad  

14:15 – 15:45 

IV. Uczestnicy postępowania w sprawie zezwoleń 

1) Strony postępowania w tym zarządcy dróg 

2) Podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć w pasie drogowym 

3) Organy administracji 

4) Organizacje ekologiczne 

V. Kary pienięŜne za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów bez 

wymaganego zezwolenia 

1) Za zniszczenie drzew na skutek niewłaściwego korzystania z urządzeń technicznych i 

środków chemicznych 

2)  Za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia 

3) Za zniszczenie drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem 

zabiegów pielęgnacyjnych 

15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

ZEZWOLENIA I KARY ZA USUWANIE DRZEW  
LUB KRZEWÓW PRZYDROśNYCH 

27 stycznia 2011 r., Hotel Polonez, Al. Niepodległości 36, Poznań 
 

Patronat honorowy: Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Opiekun merytoryczny i prowadzenie: 

Krzysztof Gruszecki – radca prawny, który przez wiele lat był Sędzią Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowym członkiem SKO w Bydgoszczy. Autor komentarza do ustawy  
o ochronie przyrody 


