
 

29 styczeń 2020 r. (środa) 

10:00   Otwarcie Szkolenia 

10:00 
11:30 

I. Podstawy prowadzenia postępowania administracyjnego 

1. Zakres przedmiotowy zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z 

ochroną drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

2. Pojęcie sprawy administracyjnej z zakresu ochrony drzew lub krzewów. 

3. Rozwiązania procesowe z zakresu ochrony drzew lub krzewów w ustawie o ochronie przyrody. 

II. Właściwość organów 

1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 

2. Starosta 

3. Marszałek województwa 

4. Wojewódzki konserwator zabytków 

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska 

6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami 

III. Uczestnicy postępowania 

1. Strony postępowania 

a) właściciele nieruchomości 

b) posiadacze nieruchomości 

c) inne podmioty 

2. Organizacje społeczne 

3. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich 

11:30 Przerwa na kawę  

11:50 

13:30 

IV. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia 

1. Wniosek wszczynający postępowanie i jego modyfikacja w toku postępowania 

2. Przebieg postępowania 

a) oględziny na okoliczność występowania gatunków chronionych oraz sposób  utrwalenia ich wyniku 

b)inne czynności dowodowe podejmowane w toku postępowania 

c)  współdziałanie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz innymi organami administracji 

d) środki dowodowe mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

3) Decyzje w przedmiocie wydania zezwolenia 

a) pozytywne i ich postanowienia 

b) negatywne i ich uzasadnienie 

4. Zmiana, uchylenie wygaszenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

5. Umorzenie odroczonych opłat 

a) weryfikacja prawidłowości wykonania nasadzeń 

b) decyzje kończące postępowanie 

7. Decyzje nakładające obowiązek wykonania nasadzeń uzupełniających 

V. Postępowanie w przedmiocie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 

1. Zakres przedmiotowy drzew lub krzewów objętych możliwością zgłoszenia zamiaru ich usunięcia 

2. Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia 

3. Postępowanie w sprawie sprzeciwu 

4. Oględziny przeprowadzane w toku postępowania zgłoszeniowego 

5. Milcząca zgoda organu 

6. Sprzeciw do zgłoszenia 

a) przesłanki wniesienia 

b) forma wniesienia sprzeciwu 

c) wymagania formalne sprzeciwu 

13:30  Obiad  

 

 PROGRAM SZKOLENIA* 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU 
OCHRONY DRZEW LUB KRZEWÓW NA PODSTAWIE USTAWY  

O OCHRONIE PRZYRODY 
 

29 styczeń 2020 r., Hotel Ikar ,ul. Solna 18, Poznań 

 Prowadzenie: mecenas Krzysztof Gruszecki 



14:00 

16:00 

VII. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie 

albo usunięcie drzew lub krzewów 

1. Relacje pomiędzy postępowaniem w przedmiocie wydania zezwolenia , a postępowaniem w przedmiocie 

wymierzenia kary pieniężnej 

2. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej 

3. Środki dowodowe wykorzystywane w toku prowadzonego postępowania 

4. Sposoby ustalania wysokości kary. 

5. Decyzje kończące postępowaniem 

6. Umorzenie odroczonych kar pieniężnych i środki dowodowe wykorzystywane w toku prowadzonego 

postępowania. 

VIII. Postępowania kontrolne a postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów, albo wymierzenia kary pieniężnej 

1. Podstawy przeprowadzenia kontroli 

2. Sposób utrwalenia wyników przeprowadzonej kontroli 

3. Możliwości wykorzystania ustaleń kontrolnych w postępowaniach w przedmiocie wydania zezwolenia 

albo wymierzenia kary pieniężnej 

16:00 Zakończenie szkolenia 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 

Szczegóły na www.dendros.pl 


