
10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:05 – 11:30 

I. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jako instrument ich prawnej ochrony 
drzew i krzewów 
 

 Podstawy prawne wydawania 

 Zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania  

II. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 

 Zakres przedmiotowy obowiązku ich ponoszenia 

 Zwolnienia z obowiązku ponoszenia 

III. Podstawy faktyczne uzasadniające wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów 
 

 Okoliczności uzasadniające wydanie zezwolenia z obowiązkiem poniesienia opłat za 
korzystanie ze środowiska 
 

 Okoliczności faktyczne uzasadniające wydanie zezwolenia bez konieczności ponoszenia 

opłat za korzystanie ze środowiska 

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:30 

IV. Nasadzenia kompensacyjne jako środek umożliwiający odroczenie terminu 
płatności opłat za usunięcie drzew lub krzewów 
 

 Podstawy prawne ich zastosowania 

 Podstawy faktyczne uzasadniające odroczenie płatności opłat 

 Kryteria ustalania wielkości nasadzeń kompensacyjnych 

 Miejsca wykonywania nasadzeń kompensacyjnych 

 Kontrola prawidłowości wykonania nasadzeń kompensacyjnych 

 Decyzje w sprawie umorzenia płatności odroczonych opłat za usunięcie drzew lub 
krzewów 
 

a) Rodzaje decyzji 

b) Okoliczności faktyczne i prawne mające wpływ na wynik postępowania 

13:30 – 14:15 Obiad  

14:15 – 16:00 

V. Nasadzenia kompensacyjne w przypadku braku konieczności ponoszenia opłat za 
korzystanie ze środowiska 
 

 Podstawy prawne ich zastosowania 

 Podstawy faktyczne uzasadniające nałożenie obowiązku ich wykonania 

 Kryteria ustalania wielkości nowych nasadzeń 

 Miejsca wykonania nowych nasadzeń 

VI. Nasadzenia kompensacyjne w miejsce usuwanych topól gatunków innych niż 
rodzime 

 

 Podstawy prawne i faktyczne ich zastosowania 

 Umorzenie odroczonych opłat 

16:00 
Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
Rozdanie zaświadczeń  

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

**Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia? Istnieje możliwość rozdania folderów lub 
umieszczenie reklamy w materiałach szkoleniowych Kontakt: tel. 61 307 40 53; kom. 792 989 033 lub promocja@dendros.pl 
 

 

 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, 

adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione. 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 
 

Prawne aspekty nasadzeń kompensacyjnych  
na podstawie ustawy o ochronie środowiska 

 

30 stycznia 2013 r., Hotel Ikar, Poznań 
 

Opiekun merytoryczny i prowadzenie: Krzysztof Gruszecki, Radca Prawny 

 


