
 

23 stycznia 2019 r. (środa) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 
11:30 

1. Pojęcie kompensacji przyrodniczej w świetle postanowień Prawa ochrony środowiska 

2. Podstawy prawne nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych jako formy kompensacji 

przyrodniczej 

a) ustawa o dostępie do informacji o stanie i ochronie środowiska, udziale społeczeństwa oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

b) ustawa o ochronie przyrody 

c) ustawa o inwestycjach mieszkaniowych 

11:30 Przerwa na kawę  

11:50 

13:30 

3. Decyzja określająca uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia jako podstawa nałożenia 

obowiązku wykonania nasadzeń kompensacyjnych 

4. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jako podstawa nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń 

kompensacyjnych 

5. Pozwolenia na realizację inwestycji mieszkaniowych jako podstawa wykonania nasadzeń 

kompensacyjnych 

6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów jako forma kompensacji przyrodniczych 

a) weryfikacja prawidłowości wykonania 

b) umorzenie odroczonych opłat 

7. Rodzaje nasadzeń kompensacyjnych: 

a) nasadzenia zastępcze w związku z odroczeniem terminu płatności opłat 

b) nasadzenia zastępcze jako warunek zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

c) nasadzenia zastępcze w miejsce usuwanych topól gatunków rodzimych 

8. Ustalenie zakresu nasadzeń kompensacyjnych oraz sposobu ich wykonania 

13:30  Obiad  

14:00 

16:00 

9. Zmiana zakresu wykonania nasadzeń kompensacyjnych 

a) nałożonych w decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia 

b) w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów oraz w pozwoleniu na realizację inwestycji 

mieszkaniowych 

10. Sankcje za brak wykonania nasadzeń zastępczych: 

a) wygaszenie zezwolenia 

b) wniesienie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 

c) kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy o dostępie do informacji o stanie i ochronie 

środowiska, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

16:00 Zakończenie szkolenia – rozdanie imiennych zaświadczeń 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

** Istnieje możliwość promocji firm i ich produktów podczas szkolenia poprzez:  
 Wystąpienie podczas szkolenia (10 min) – ilość ograniczona! 
 Stoisko (stół+ 2 krzesła) 

 Zamieszczenie logotypu na stronie szkolenia 
 Rozdanie ulotek/folderów 
 Zamieszczenie oferty w materiałach (2 strony A-4) 

Więcej informacji pod numerem 792 989 033 lub promocja@dendros.pl 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

Nasadzenia zastępcze jako forma kompensacji przyrodniczej 

23 styczeń 2019r., Hotel Ikar  
ul. Solna 18, Poznań 

Prowadzenie: mecenas Krzysztof Gruszecki 
 

 


