Projekt
Ustawa
z dnia .......................................
o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Art. 1.W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651,
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 83a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z
wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.”;
2) w art. 83f:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 15 m2;”
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego,
b) 60cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego
c) 40 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”,
b) dodaje się ust. 4 - 11 w brzmieniu:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest dokonać zgłoszenia planu usunięcia drzewa lub krzewu do
organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1 .
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera, dane określone w art. 83b ust. 1
pkt 1-7 oraz dokumentację fotograficzną drzew lub krzewów zgłaszanych do
usunięcia.
6. W przypadku zgłoszenia właściwy organ , w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, może, w drodze decyzji, wnieść
sprzeciw. Do usunięcie drzewa lub krzewu można przystąpić, jeżeli organ nie
wniósł sprzeciwu w tym w tym terminie .
7. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych
w art. 83f ust.5, właściwy organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek
uzupełnienia zgłoszenia w terminie siedmiu dni, a w przypadku ich
nieuzupełnienia w określonym terminie – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
8. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 7, przerywa bieg terminu, o
którym mowa w ust. 6.
9. Właściwy organ może wnieść sprzeciw, biorąc w szczególności pod uwagę
następujące cechy zgłaszanego drzewa lub krzewu:
1) wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów
oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie;
2) wartość kulturową;

3) walory krajobrazowe;
4) lokalizację:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
b) na obszarze Natura 2000;
c) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
d) na terenach objętych określonymi przez radę gminy formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5
10. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew
lub krzewów objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie.
11. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z 2015 r. poz. 1830 oraz z
2016 r. poz. 1250, poz. 1823 i poz. 1948) albo w przypadku, o którym mowa w
art. 39 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
3) w art. 86 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;”;
4) w art. 88:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) usunięcia drzewa lub krzewu z pominięciem obowiązku zgłoszenia, o którym
mowa w art.83f ust.4;
6)
usunięcia drzewa lub krzewu pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w
art.83f ust.6.”;
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f
ust. 1, pkt 1-3 i 3b-15.”;
5) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 89. 1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, 2,
3, 5, 6, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o
której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu
jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala
się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie
było.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

