
12 luty 2014 r. (środa) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 – 11:30 

1. Pojęcia drzew i krzewów w świetle obowiązujących przepisów prawa 

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności administracyjnej za ich usunięcie 

bez zezwolenia albo zniszczenie 

3. Organy administracji właściwe do wymierzenia kar pieniężnych 

 

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:30 

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu w przedmiocie wymierzenia kary 

a) Strony postępowania  

b) Organizacje społeczne 

5. Postępowanie dowodowe w przedmiocie wymierzenia kary 

a) Zasady ustalania wielkości usuniętych drzew 

b) Zasady ustalania powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów 

c) Zasady ustalania powierzchni zniszczonych terenów zieleni 

d) Zasady oceny prawidłowości  przeprowadzonej pielęgnacji 

6. Decyzje w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej 

7. Odroczenie terminu płatności kary pieniężnej 

a) Wniosek 

b) Przesłanki uzasadniające odroczenie 

c) Podstawy oraz formy umorzenia albo odmowy płatności odroczonych 

należności 

13:30 – 14:15 Obiad  

14:15 – 15:45 

8. Rozłożenie na raty płatności kary pieniężnej 

9. Omówienie możliwości zastosowania w stosunku do kar pieniężnych 

umorzenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych 

10.  Przedawnienie płatności kar pieniężnych za usunięcie albo zniszczenie drzew 

lub krzewów 

11.  Omówienie projektu zmian w ustawie o ochronie przyrody w zakresie 

wymierzania kar pieniężnych 

15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

Chcesz dotrzeć z ofertą firmy do uczestników szkolenia? 
Oferujemy następujące formy promocji: 
stoisko promocyjne, rozdanie folderów/ umieszczenie reklamy w materiałach szkoleniowych 
(2 kartki format A4 lub płyta cd) 

kontakt: 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* 

 
Kary pieniężne za usunięcie drzew lub krzewów  

bez wymaganego zezwolenia albo ich zniszczenie  

w świetle ustawy o ochronie przyrody  
i proponowanych rozwiązań prawnych 

 
12 luty 2014 r., Hotel Ikar, Poznań 

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 


