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Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.  
Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. 

Postępowanie w stanie epidemii  
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  21 stycznia 2021 r. 10:00-13:00 

 

CENA:    250 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY:      

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 

r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje 

itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu 

postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, 

gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy 

zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi 

ochrony zwierząt. 

 

ADRESACI: 

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, 

pracowników konserwatora przyrody 

 

PROGRAM: 

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach. 

 

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 

19: 

- wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia 

sprawy ; Przewlekłość. 

- wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia, 

- doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii, 

- uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy, 

- postępowanie dowodowe w dobie epidemii, 

- ograniczenia w zapewnieniu udziału stron w postępowaniu. 

2. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku. 

3. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz 

monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych. 

4. Zgłoszenia usunięcia drzew 
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- krąg podmiotów uprawnionych, 

- składniki zgłoszenia, 

- postępowanie dowodowe, 

- milcząca zgoda - aspekty procesowe, 

- sprzeciw - przesłanki i procedura. 

5. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu. 

6. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za 

niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika 

wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. 

7. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia, zgłoszenia i w decyzji 

nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów. 

8. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i 

krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych. 

9. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia: 

- wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, 

- postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, 

- oględziny i opinie biegłych, świadkowie. 

10. Zezwolenia na usunięcie drzew jako przedsięwzięcie oddziałujące negatywnie na obszary natura 

2000 - procedura ocen oddziaływania na środowisko – art. 96 – 100 ustawy z dnia 3.10.2008 r. O 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń (uzgodnienia z RDOŚ). 

12. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna. 

13. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności. 

regulacje w KPA. 

14. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie 

stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle 

orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać najpóźniej  

1 dzień roboczy przed 
szkoleniem faxem na 
numer: 22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 
lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 5 700 82 700 
Małgorzata 

Kazimierczuk 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 250 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


