
17 stycznia 2012 r. (wtorek) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 – 10:40 
Określanie wieku drzew ze szczególnym wskazaniem na drzewa 10 – letnie 
dr inŜ. Marcin Kolasiński  
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

10:40 – 11:40 

1. Pojęcia drzew i krzewów w świetle obowiązujących przepisów prawa 

2. Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych w świetle 
ustawy o ochronie przyrody 

a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z 
obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 
b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, 
c) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa, 
d)  usuwanie drzew lub krzewów jako forma pielęgnacji terenów zieleni 
 

Krzysztof Gruszecki, Radca Prawny 

11:40 - 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:45 

3. MoŜliwości prawne wykonywania innych zabiegów pielęgnacyjnych niŜ 
wymienione w pkt 2 

4. Przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych na terenach nieruchomości 
podlegających ochronie konserwatora zabytków 

a) zezwolenie na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do 
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. 
b) zezwolenia na podejmowanie działań, a dozwolony zakres pielęgnacji na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody 
5. Pielęgnacja drzew i krzewów uznanych za pomniki przyrody 
 

Krzysztof Gruszecki, Radca Prawny 

13:45 – 14:30 Obiad  

14:30 – 16:00 

6.  Odpowiedzialność za zniszczenie drzew na skutek wadliwego 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

a) odpowiedzialność administracyjna 
- kary pienięŜne za zniszczenie drzew lub krzewów na skutek wadliwie 
przeprowadzonej pielęgnacji 
- organy właściwe do wymierzania kar pienięŜnych 
- podmioty uczestniczące w postępowaniach w przedmiocie wymierzenia 
kary 
- podstawy wymierzenia kary, 
- decyzje karne, 
- odroczenie terminy płatności kary, 
- przesłanki umorzenia odroczonej kary 
b) odpowiedzialność karna 
- za popełnienie przestępstwa 
- za wykroczenia 
Krzysztof Gruszecki, Radca Prawny 

16:00 
Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
Rozdanie zaświadczeń  

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 
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