PROGRAM SZKOLENIA*
Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów
oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w
świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o
zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz. 2249)

26 stycznia 2017 r., Hotel Ikar
ul. Solna 18, Poznań
Prowadzenie: mecenas Krzysztof Gruszecki
Czas trwania szkolenia od 10-16 (w tym przerwa kawowa i obiad)
I.

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

1.

Rozwiązania o charakterze przejściowym i wprowadzające wynikające z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. , poz. 2249)

2.

Przedmiot ochrony

a)

Podstawa prawna ochrony

- ustawa o ochronie przyrody z 2004 t.
* zezwolenia na usunięcie drzew
* ograniczenia wynikające z objęcia konkretnych obszarów formami ochrony przyrody takich jak np. obszary
chronionego krajobrazu , czy rezerwaty przyrody
- przepisy szczególne
* ochrona dóbr kultury i zabytków
* rozwiązania z zakresu planowania przestrzennego
b)

Zakres obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

- pojęcie prawne drzewa, w tym wywrotu i złomu,
- pojęcie prawne krzewu,
- pojęcie prawne zieleni
c)

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia

- wynikające z ustawy o ochronie przyrody,
- wynikające z przepisów szczególnych
- z uchwał podjętych przez rady gmin na podstawie nowego art. 83 1a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody
- usuwanie drzew przez osoby fizyczne bez związku z działalnością gospodarczą
3. Uchwały rad gmin zmieniające zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania zezwolenia będące przepisami prawa
miejscowego
a) reguły wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
b) reguły wynikające z Zasad techniki prawodawczej
c) udział społeczeństwa w tworzeniu zasad wydawania zezwoleń
d) kryteria zmiany zakresu przedmiotowego obowiązku uzyskania zezwolenia
e) uchwała wprowadzająca zmiany
4.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

a)

Sposób ustalania
Reguły wynikające bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody
Wysokość stawek opłat ustalana przez rady gmin na podstawie art. 85 ust. 4a ustawy o ochronie przyrody

b)

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia

c)

Odroczenie terminu płatności

d)

Umorzenie

5.

Decyzje w przedmiocie umorzenia odroczonej opłaty

a)

Postępowanie wyjaśniające

b)

Przesłanki przemawiające za umorzeniem

6.

Rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu jej płatności
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a)

Przesłanki mające wpływ na wynik postępowania

b)

Decyzje kończące postępowanie

7.

Nałożenie obowiązku wykonania nasadzeń uzupełniających

- przesłanki mające wpływ na wynik postępowania
- decyzje kończące postępowanie
II.

KARY PIENIĘŻNE ZA ZNISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW

1.

Za zniszczenie terenów zieleni

2.

Za zniszczenie drzew lub krzewów

3.

Za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

4.

Za uszkodzenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją w obrębie korony drzewa

5.

Postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary

a)

Strony postępowania

b)

Postępowanie wyjaśniające

- środki dowodowe
- urządzenia pomiarowe
c)

Zasady ustalania wysokości kary

d)

Decyzje wymierzające karę

6.

Odroczenie terminu płatności

- przesłanki uzasadniające odroczenie
- środki dowodowe pozwalające przyjąć, że zachodzą podstawy do odroczenia
7.

Umorzenie kar pieniężnych

a)

Postępowanie wyjaśniające

b)

Przesłanki przemawiające za umorzeniem

8.

Przedawnienie kar pieniężnych i opłat związanych z usunięciem drzew lub krzewów

9.

Dyskusja i wnioski
* 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.
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