
AKADEMIA PRZYJACIÓŁ DRZEW 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959 pn.: „Trees for Europe's Green Infrastructure”, finansowanego przez 
program LIFE+ Unii Europejskiej”. Szkolenie dofinansowano ze środków Fundacji Batorego 

Organizator: 

 
 

7 czerwca 2018, godz. 10.00 – 17.00 

EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25 A, Wrocław 

Prawo dla drzew: Jak skutecznie interweniować w sprawie drzew?  

9:30  Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry 
10:00 Przywitanie, cele akademii przyjaciół drzew i dnia szkoleniowego, przedstawienie prowadzących, 

przebiegu i zasady udziału w szkoleniu, przedstawienie uczestników. 
SESJA I. Decyzje na usunięcie drzew – kto wydaje zezwolenia i dla jakich drzew ? Kiedy wycinki są nielegalne? 

10:15 -11:15  Kiedy występuje obowiązek wystąpienia o zezwolenie na wycinkę, 

 Kiedy zezwolenie nie jest konieczne,  

 Kto wydaje zezwolenia? 

 Kiedy istnieje obowiązek uzgodnienia wycinki z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska?  

 Dopuszczalne prace pielęgnacyjne w obrębie korony – kiedy dochodzi do zniszczenia? 
SESJA II. Jak uzyskać dostęp do informacji o zezwoleniach i wnioskach o zezwolenia na wycinkę drzew? 

11:15 -13:00  Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji o środowisku i jego ochronie (czy 
wniosek jest informacją o środowisku?); 

 Kto jest uprawniony do żądania informacji o środowisku,  

 Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku; 

 Forma żądania (wniosku) i udostępniania informacji o środowisku; 

 Terminy i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku; 

 Najważniejsze wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku; 

 Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowisku; 

 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. 
SESJA III. W jaki sposób czynnie chronić drzewa? 

13:00-14:30 Udział osób prywatnych i organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym w sprawie 
zezwoleń na usunięcie drzew: 

 Kto może uczestniczyć w postępowaniu? 

 Jak i kiedy organizacja może włączyć się do postępowania? 

 Przypadek szczególny: członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
14:30 – 15:00 przerwa na lunch 
SESJA IV. Szczególny przypadek drzew przy drogach – kiedy nie obowiązują przepisy uop 

14:45-15:20 Usuwanie drzew w związku z budową dróg: 

 Jaka inna decyzja może autoryzować wycinkę? 

 Jak ją kwestionować? 
SESJA V. Sankcje za bezprawne usunięcie drzew i inne narzędzia prawnej ochrony drzew 

15:20-17:00 Kary za nielegalne wycinki i zniszczenie drzew: 

 Kiedy mają zastosowanie? 

 Kto nakłada, kto i w jaki sposób może domagać się nałożenia? 

Formuła szkolenia: 
Szkolenie uzupełnione jest zajęciami prowadzonymi w formule warsztatowej, w podziale na grupy. Zajęcia praktyczne obejmą 
m.in. przygotowanie wniosku o udostępnienie informacji, wniosku o włączenie do postępowania, czy o nałożenie kary za 
zniszczenie drzewa. W trakcie szkolenia dostępna będzie ciągłą przerwa kawowa. 
Prowadzący: 

Radca prawny Magdalena Bar Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony 
środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego. Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu 
polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen 
oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a 
także pozwoleń emisyjnych. 

O miejscu: http://www.eko.wroc.pl 


