PROGRAM SZKOLENIA*
ZEZWOLENIA I KARY ZA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW
7 września 2010 r., Hotel IKAR, ul. Kościuszki 118, 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
7 września 2010 r. (wtorek)
10:00

Otwarcie Szkolenia
I. Zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w sprawie wydawania
zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzania administracyjnych
kar pienięŜnych za ich zniszczenie lub usunięcie
a) pojęcie prawne drzew i krzewów
b) zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania zezwolenia
c) ustalenie gatunków oraz wielkości drzew stanowiących przedmiot postępowania

10:00 – 12:00

II. Podmioty uczestniczące w postępowaniach w sprawie wydania zezwoleń lub
wymierzenia administracyjnych kar pienięŜnych
a) strony postępowania
- właściciele i posiadacze nieruchomości
- podmioty, którym przysługuje tzw. słuŜebność przesyłowa
- rola „wykonawców” w postępowaniu administracyjnym
b) organizacje ekologiczne
c) inne podmioty

12:00 - 12:20

Przerwa na kawę
III. Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
a) kryteria wydawania zezwoleń:
- w przypadku usuwania drzew z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków
- z terenów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody
- z terenów uzdrowiskowych
- w związku z zagroŜeniami poŜarowymi
- w związku z realizacją zamierzeń budowlanych
b) postanowienia zawarte w zezwoleniach
c) omówienie przykładowych, niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych
poświęconych tej problematyce

12:20 – 14:30

IV. Kary pienięŜne za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów
a) za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia
- podmioty mogące ponosić odpowiedzialność
- zakres przedmiotowy odpowiedzialności
b) za zniszczenie drzew lub krzewów
- podmioty ponoszące odpowiedzialność
- pojęcie zniszczenia drzew lub krzewów
c) wysokość orzekanych kar pienięŜnych
d) odroczenie terminu płatności kar pienięŜnych i ich ewentualne umorzenie
e) rozłoŜenie na raty kar pienięŜnych
V. Zbieg odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej
a) podmioty ponoszące odpowiedzialność
b) zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów odpowiedzialności

14:30 – 15:15

Obiad

15:15 – 15:45

VI. Omówienie wybranych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych z
zakresu administracyjnych kar pienięŜnych
Pytania i dyskusja – omówienie zagadnień zgłaszanych przez Uczestników

15:45 - 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia
* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie

