PROGRAM SZKOLENIA*
OCHRONA PRAWNA DRZEW I KRZEWÓW PO ZMIANACH W
USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY Z 2016 I 2017 R.
11 kwietnia 2018 r., Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM
ul. Grójecka 1/3 02-019 Warszawa

Prowadzenie: mecenas Krzysztof Gruszecki
11 kwietnia 2018 r. (środa)
10:30

Rejestracja – bufet kawowy

11:00

Otwarcie Szkolenia
OCHRONA PRAWNA DRZEW I KRZEWÓW PO ZMIANACH W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY Z
2016 I 2017 R.
1.

Zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania zezwolenia w świetle zmian wprowadzonych świetle
zmian wprowadzonych w 2016 i 2017 r.

2.

11:00
13:00

3.

a)

Drzewa objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia w świetle zmieniających się rozwiązań

b)

Krzewy objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia w świetle zmieniających się rozwiązań

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia
a)

Przywracanie gruntów do produkcji rolnej

b)

Usuwanie drzew i krzewów przez osoby fizyczne bez związku z działalnością gospodarczą

c)

Pozostałe zwolnienia

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
a)

Zakres przedmiotowy obowiązku dokonania zgłoszenia

b)

Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia oraz problemy z tym związane

c)

Postępowanie w przedmiocie zgłoszenia

d)

Sprzeciw
- termin wniesienia
- przesłanki wniesienia
4. Pielęgnacja drzew lub krzewów

a) zakres dozwolonych prac pielęgnacyjnych
b) uszkodzenie drzewa
c) zniszczenie drzewa
13:00

Lunch
4.

Ochrona prawna drzew i krzewów na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków.
a)

W świetle rozwiązań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po
zmianach wprowadzonych przez ustawę z 22 czerwca 2017 r.

b)
13:30
15:30

W świetle rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytków…

5.

Uznawanie drzew za pomniki przyrody w świetle postanowień rozporządzenia z dnia 4
grudnia 2017 r. w sprawie uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za
pomniki przyrody

15:30

a)

Wpływ nowych kryteriów na już ustanowione pomniki przyrody

b)

Postępowanie w sprawie zdjęcia ochrony z obiektu uznanego za pomnik przyrody

Zakończenie szkolenia
Rozdanie imiennych zaświadczeń
* 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.

