EkoDialog zaprasza na szkolenie:
"Nowa procedura wydawania zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych
za wycinkę bez zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie
przyrody"
Warszawa, 26 października 2015 r.

OPIS SZKOLENIA:
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 28 sierpnia 2015 r.,
jest największą nowelizacją przepisów dotyczących procedury usuwania drzew i krzewów,
która weszła w życie w czasie ponad 11 lat obowiązywania ustawy o ochronie przyrody.
Zmianie praktycznie uległ każdy element procedury – zakres wniosku o wydanie decyzji
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, kompetencje organów, zakres zezwolenia,
przesłanki zwalniające z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
zasady uiszczania oraz zwolnienia z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz zasady
wymierzania kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia. Ponadto przepisy określiły
powiązanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z decyzjami uzyskiwanymi w toku
procesu inwestycyjnego.
Seminarium jest prowadzone w bardzo przystępny sposób (również dla osób nie
posiadających wykształcenia prawniczego), gdyż wykładowca podaje dużo praktycznych
przykładów i wskazówek dotyczących przedmiotu seminarium, co znacząco ułatwia
przyswojenie wiedzy z omawianego tematu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia.
2. Właściwość organów:
a) wydających zezwolenie,
b) nakładających kary.
3. Wymogi dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia:
1) wynikające z ustawy o ochronie przyrody,
2) wynikające z K.p.a.:
a) wymogi ogólne,
b) wymogi dotyczące pełnomocnictwa.
4. Procedura usuwania braków formalnych wniosku:
1) odróżnianie braków formalnych od merytorycznych,
2) terminy w procedurze usuwania braków formalnych wniosku.
5. Postępowanie dowodowe:
1) środki dowodowe,
2) terminy w postępowaniu dowodowym,
3) uzupełnianie braków merytorycznych.
6. Elementy niezbędne zezwolenia:
1) elementy wymagane ustawą o ochronie przyrody, w tym:
a) naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
b) terminy dotyczące opłat do usuwanie drzew i krzewów,
c) niepobieranie opłat za usuwanie drzew lub krzewów,
2) elementy wymagane według K.p.a.
7. Decyzja nakładająca karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia:
1) wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody:
a) przesłanki wydania decyzji nakładającej karę,
b) naliczanie kar,
c) terminy dotyczące kar,
2) wymogi wynikające z K.p.a.
8. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji zezwalającej na usunięcie

drzew lub krzewów i nakładającej administracyjną karę pieniężną - zarys.
9. Omówienie sposobów rozwiązywania problemów najczęściej występujących w praktyce.
10. Konsekwencje zmian przepisów - przepisy wprowadzające/przejściowe.

WYKŁADOWCA: JOLANTA KOCHANOWSKA
Karierę rozpoczęła w 2003 r. podejmując pracę na stanowisku zajmującym się
obsługą prawną Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W 2005 r.
kontynuowała pracę w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w tym samym
ministerstwie. W latach 2008-2012 jako pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
zajmowała się obsługą prawną Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko.
W latach 2009-2010 zajmowała się obsługą prawną Wydziału Rolnictwa
i Środowiska w Urzędzie Gminy Konstancin Jeziorna. Od 2007 r. do chwili obecnej prowadzi
szkolenia i wykłady z zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej na rzecz administracji
rządowej i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Od 2012 r. jest radcą prawnym.
Specjalizacja:

procedura

administracyjna

procesu

inwestycyjnego

ze

szczególnym

uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu
oceny oddziaływania na środowisko.

LOKALIZACJA:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek
Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta
(Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali
prześlemy na kilka dni przed szkoleniem.

TERMIN:

26 października 2015 r., zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00

KOSZT:

640 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:






Wykłady,
Materiały szkoleniowe,
Obiad,
Serwis kawowy,
Zaświadczenia uczestnictwa.

KONTAKT:

szkolenia@ekodialog.pl
tel. 604 533 262
www.ekodialog.pl

