Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
na działkach osób fizycznych oraz procedura
nałożenia obowiązku opłaty za usunięcie drzewa.
W świetle przepisów i orzecznictwa
SZKOLENIE ON-LINE
30 listopada 2022 r.
Meeting Factory Sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 39/8
30-048 Kraków
NIP 676-23-29-345
tel. 12 292 64 84
tel. 694 488 035
szkolenie@meetingfactory.pl

490 zł netto*
602,70 zł brutto
cena szkolenia zawiera: materiały
szkoleniowe, imienne certyfikaty,
konsultacje z ekspertem w trakcie
szkolenia oraz poszkoleniową
opiekę ekspercką

Prowadzący:

Agnieszka Masłowska-Gądek
Radca prawny, doradca podatkowy,
doświadczony trener-praktyk.
Absolwentka prawa stacjonarnego
na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji
radcowskiej przy OIRP w Krakowie
oraz studiów podyplomowych
Zamówienia publiczne na Wydziale
Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca
prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik
samorządowy (prawnik w Wydziale
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń
prawnych (specjalizacja: prawo
administracyjne, szeroko pojęte prawo
ochrony środowiska, prawne aspekty
procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną
Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy
Podatkowego w Krakowie.
www.kancelariamaslowska.pl

Program szkolenia:
1. Zgłoszenia na działkach osób fizycznych - wprowadzenie.
2. Właściwość organów.
3. Które drzewa podlegają pod procedurę zgłoszenia.
4. Kto może dokonać zgłoszenia - problemy praktyki.
5. Wymogi prawne zgłoszenia oraz jego uzupełnianie (nakładanie obowiązku
uzupełnienia zgłoszenia w drodze postanowienia).
6. Termin i zasady przeprowadzania oględzin oraz co wpisywać w protokole.
7. Przesłanki wniesienia sprzeciwu:
a) Obligatoryjne - art. 83f ust. 15 uop;
b) Fakultatywne - art. 83f ust. 14 uop (w tym omówienie problematyki form
ochrony przyrody oraz spełnianie przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego);
c) Termin na wniesienie sprzeciwu;
d) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - na wniosek/z urzędu,
problematyka opłaty skarbowej;
e) Konsekwencje wniesienia sprzeciwu w zakresie konieczności złożenia wniosku
i nienaliczania opłaty.
8. Do kiedy można usunąć drzewo - art. 83f ust. 13 uop.
9. Udostępnianie protokołu.
10. Odpowiednie stosowanie art. 379 i 380 POŚ.
11. Inne problemy:
a) zgłoszenie na działkach osób fizycznych a ochrona gatunkowa zwierząt, roślin
i grzybów,
b) złomy i wywroty na działkach osób fizycznych,
c) usuwanie zieleni ze względów bezpieczeństwa i stan wyższej konieczności,
d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych osobom fizycznym
podlegającym pod procedurę zgłoszenia.
12. Procedura z art. 83f ust. 17 uop.
a) Kiedy rozpocząć procedurę z art. 83f ust. 17 uop?
b) Gdzie szukać informacji o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę?
c) Jak ustalić, że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej?
d) Nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości - czyli na kogo? Kto
odpowiada w razie sprzedaży działki? Kto odpowiada w razie współwłasności? Inne
problemy praktyki.
e) Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie:
- Wszczęcie postępowania;
- Strona/strony postępowania;
- Postępowanie dowodowe - jakie dowody przeprowadzamy; zasady prowadzenia
postępowania dowodowego zgodnie z KPA, w kontekście wykazania przesłanek
(m.in. że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budowa będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosło drzewo)
- „Uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin”- jakie informacje zawrzeć
w protokole oględzin, by „ułatwić” sobie postępowanie z art. 83f ust. 17? Jakie
dane są ustalone w sposób „bezsporny”, z jakimi danymi będą problemy
dowodowe?
- Rozstrzygnięcia - w razie spełnienia przesłanek; w razie niespełnienia przesłanek,
wydawanie decyzji częściowej?
- Nałożenie opłaty - w jakiej wysokości? Odpowiednie stosowanie art. 85 uop.
Czy za drzewa obumarłe/zagrażające można opłaty nie nałożyć?
- Zasady pobrania opłaty - czy można opłatę zmienić na nasadzenia? Odpowiednie
stosowanie art. 87 uop.
13. Dyskusja, odpowiadanie na pytania, wymiana doświadczeń.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
na działkach osób fizycznych oraz procedura nałożenia
obowiązku opłaty za usunięcie drzewa.
W świetle przepisów i orzecznictwa
SZKOLENIE ON-LINE
30 listopada 2022 r., godz. 9-13
Prowadzący: Agnieszka Masłowska-Gądek

Meeting Factory Sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 39/8

Nabywca (jak do faktury):.....................................................................
.....................................................................................................................

30-048 Kraków

adres:..........................................................................................................

NIP 676-23-29-345

.....................................................................................................................

tel. 12 292 64 84

NIP:.............................................................................................................

tel. 694 488 035
szkolenie@meetingfactory.pl

telefon:.......................................................................................................
e-mail:........................................................................................................

Wpłaty na konto:

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną

Volkswagen Bank

na adres e-mail:.......................................................................................

46 2130 0004 2001 0990 4004 0001
Dane uczestnika:

Tytuł przelewu: 3011

1. Imię i nazwisko, stanowisko.............................................................
.....................................................................................................................

Cena za 1 osobę:
490 zł netto*/ 602,70 zł brutto

telefon........................................................................................................
e-mail..........................................................................................................

x liczba osób.....................................

2. Imię i nazwisko, stanowisko.............................................................

suma...........................................PLN

.....................................................................................................................

słownie..............................................

telefon........................................................................................................

...........................................................

e-mail..........................................................................................................

*Oświadczenie

Warunki uczestnictwa:

Oświadczam, że środki na szkolenie
pochodzą w co najmniej 70% ze
środków publicznych w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych co
stanowi podstawę do opodatkowania
zwolnioną stawką VAT (art.43 ust.1 pkt
29 lit.c Ustawy o VAT oraz par. 3 ust.1
pkt 14 rozp. Min. Fin. z dnia
20.12.2013).

...................................................

podpis

Przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia.
Przesłanie zgłoszenia stanowi zgodę na wystawienie faktury
i zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za szkolenie.
Wpłata na konto Meeting Factory sp. z o. o. należności za uczestnictwo
przed szkoleniem.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 6 dni przed seminarium wyłącznie
w formie pisemnej.
Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki płatności, uczestnictwa oraz
regulamin szkolenia organizowanego przez Meeting Factory sp. z o. o.
dostępny na stronie internetowej www.meetingfactory.pl/kontakt

.......................................................................................................................................

pieczątka firmowa osoby zgłaszanej

data i podpis

