PROGRAM SZKOLENIA*

OCHRONA DRZEW POMNIKOWYCH
– MARKETING MIEJSC I ASPEKTY PRAWNE
19 luty 2015 r., Hotel Ikar, Poznań
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
Hubert Gonera (Landbrand) - marketing miejsc, jest jego życiową pasją. Jest współautorem koncepcji Branding
Polska, kompleksowego projektu budowy marek miejsc, dedykowanego miastom i regionom polskim.

19 luty 2015 r. (czwartek)
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Otwarcie Szkolenia
Drzewa pomnikowe jako atrakcja turystyczna. Oznakowanie, ochrona, informacja,
promocja
I. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce
1. System źródeł prawa ochrony środowiska
2. Wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa stanowiącymi podstawę ochrony
środowiska
3. Pomniki przyrody jako jedna z form ochrony przyrody w Polsce
II. Uznawanie za pomniki przyrody
1. Właściwość rzeczowa organów
2. Współdziałanie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w procesie
uznawania za pomnik przyrody
3. Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody:
a) Ogólne postanowienia uchwały
b) Cele ochrony
c) Ustalenia dotyczące czynnej ochrony pomnika przyrody
d) Zakazy wprowadzane w stosunku do pomników przyrody
Przerwa na kawę
III. Odstępstwa od zakazów
1. Prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody
2. Realizacja inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody
3. Zadania z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
państwa
4. Likwidowanie nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia
akcji ratowniczych
IV. Ochrona pomników przyrody znajdujących się na nieruchomościach
wpisanych do rejestru zabytków
1. Decyzje uzgadniające zakres prac
2. Uzgodnienie zakresu czynnej ochrony
Obiad
V. Zniesienie ochrony
1. Przesłanki
2. Uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
3. Usunięcie drzew uznanych za pomniki przyrody
VI. Rozwiązania intertemporalne
1. Pomniki ustanowione przez wojewodę
2. Zmiana zakazów i uzgadnianie zakresu prac ochronnych
VII. Odpowiedzialność za zniszczenie pomnika przyrody
1. Karna
2. Administracyjna
Zakończenie szkolenia
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

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.

