Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o.
os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków
tel. 12 648 02 80, fax 12 648 00 25, www.sas.edu.pl
Nr KRS 0000252471, Sąd Rejonowy dla m. Krakowa
Kapitał zakładowy 300 000,00
NIP 5262308428, REGON 014929564, Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399

KARTA ZGŁOSZENIA m na szkolenie w dniu 9.02.2017 r. w Lublinie

Usuwanie drzew – problematyka zastosowania
nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i odesłać faksem na numer (12) 648 00 25
lub mailem na adres sas@sas.edu.pl do dnia 6.02.2017
Dane do wystawienia faktury
Nazwa firmy / nazwisko:
Adres:
Nr identyfikacyjny NIP / PESEL:

Dane kontaktowe
Telefon:

Fax:

e-mail:

Imię i nazwisko zgłaszającego
e-mail do przesłania faktury:

Lista uczestników szkolenia
Imię i Nazwisko uczestnika – wypełnić drukowanymi literami

Stanowisko, adres e-mail

1.
2.
3.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto
(koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*+VAT, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100 netto)
– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Uwaga!! Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 27.01.2017 – cena promocyjna 310 zł+VAT* dla każdego uczestnika!!!
*Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest
o 23%VAT.
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70%ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu
możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
Proszę zakreślić właściwe
Upoważniamy Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Wyrażamy zgodę na:
przetwarzanie
naszych
danych
osobowych
wyłącznie
przez
Szkołę
Administracji
Samorządowej
Sp.
z
o.o.
(SAS
Sp.
z
o.o.)
z
siedzibą
w Krakowie, os. Albertyńskie 1-2, dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz 922). Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
przesyłanie przez SAS Sp. z o.o. na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

………………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

……………………………………
Pieczęć jednostki

Wpłat należy dokonywać na konto Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.o. , os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków

Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 648 02 80 oraz na www.sas.edu.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych
przepisów ustawy o ochronie przyrody
 Czy można usuwać drzewa bez zezwoleń? Kto i kiedy może to zrobić? Czy należy brać pod uwagę przepisy z zakresu
form ochrony przyrody (np. dotyczące pomników przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000)?
 Jakie elementy musi zawierać wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew? Czy zgoda właściciela powinna być zawsze
dołączana do wniosku? Czy do wniosku zawsze powinien być dołączony plan nasadzeń? Jak powinien wyglądać?
 Czy opłata za usunięcie drzew jest pobierana zawsze? Jak ustalać opłatę w przypadku drzew wielodniowych?
 Nieuregulowany stan prawny nieruchomości – jaka jest procedura wydania zezwolenia?
Uwaga! Dla zgłaszających
 Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?
się do 27.01.2017 r.  Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew? Jak naliczać kary
cena promocyjna - 310 zł+VAT
administracyjne, jeżeli drzewa zostały usunięte przed wejściem w życie nowych przepisów?

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących usuwania drzew - z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie przyrody z dniem 1.01.2017 r. Omówione zostaną problemy, z którymi
mogą się spotkać organy wydające zezwolenia - m.in. dotyczące interpretacji nowych przepisów i przepisów przejściowych.
ADRESACI SZKOLENIA: szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej zajmujących się zagadnieniami
związanymi z usuwaniem drzew oraz pielęgnacją terenów zieleni, tj. pracowników gmin, starostw powiatowych oraz urzędów
marszałkowskich, a także pracowników spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, radnych gmin i miast.
PROWADZĄCY: Emilia Bylicka – specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów
zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć
administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych) oraz bogatą praktykę jako dydaktyk.

LUBLIN – 9 lutego 2017,
HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM, Al. Racławickie 12, godz. 10:00-15:00
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od opłaty za szkolenie!
Zasady udziału w szkoleniu określa Regulamin dostępny na stronie www.sas.edu.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie: dlaczego drzewa są tak cenne? Omówienie

podstawowych funkcji drzew i krzewów.
2. Przedstawienie nowych przepisów ustawy o ochronie
przyrody z zakresu usuwania drzew.
3. Omówienie różnic w przepisach z zakresu usuwania
drzew obowiązujących do końca 2016 r. i od 1.01.2017 r.
4. Omówienie podstawowych definicji, organy wydające
zezwolenie na usunięcie drzew.
5. Strony postępowania: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
współwłasność, posiadacz zależny, nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
6. Usuwanie drzew bez zezwolenia: omówienie rozszerzonego
katalogu przypadków.
7. Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na
usuwanie drzew i krzewów.
8. Zakres decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
i krzewów.
9. Nowe nasadzenia drzew jako kompensacja przyrodnicza.
10. Usuwanie drzew w pasie drogowym.
11. Usuwanie drzew wzdłuż kolei.
12. Usuwanie drzew na nieruchomościach wpisanych do
rejestru zabytków.
13. Naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew
i krzewów – opłaty natychmiastowe, opłaty odroczone na
3 lata, problem umarzania opłat odroczonych, ustawowe
zwolnienia z obowiązku opłatowego.

14. Naliczanie opłat według nowych przepisów.
15. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzewa.
16. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar

pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów
oraz nieprawidłowo wykonane zabiegi w obrębie drzew. Jak
naliczać kary administracyjne, jeżeli drzewa zostały usunięte przed
wejściem w życie nowych przepisów?
17. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej
konieczności.
18. Problematyka postępowań wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie nowych przepisów ustawy
o ochronie przyrody.
19. Usuwanie drzew a formy ochrony przyrody (usuwanie drzew
na obszarach Natura 2000 i parkach krajobrazowych, usuwanie
drzew a ochrona gatunkowa, pomniki przyrody).
20. Ochrona zieleni a inne ustawy - ustawa o lasach, Prawo wodne,
ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o drogach publicznych,
ustawa o ochronie zabytków.
21. Omówienie problemów występujących w praktyce (usuwanie
drzew a działalność gospodarcza, termin usunięcia drzew,
usuwanie drzew na gruntach rolnych, drzewa na granicy działek,
odbiór nasadzeń zastępczych po zmianach przepisów ustawy
o ochronie przyrody, usuwanie drzew wielopniowych, wyłączenie
urzędu z postępowania).

W ramach szkolenia otrzymają Państwo wzory
przydatnych w codziennej pracy dokumentów.

