Zmiana przepisów
prawa
o ochronie przyrody
Z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy przepisy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.).

 Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem
obcych gatunków topoli nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
W związku z powyższym organ właściwy do wydania zezwolenia nie przekazuje
do uzgodnienia projektu zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację
fotograficzną drzewa lub krzewu ( uchylono art. 83a ust. 2).
 Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach
objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody,
niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,
w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu odpowiednio do dyrektora parku
narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (zmieniono art. 83a ust.4).
Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia
na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach
parku narodowego albo rezerwatu przyrody, przez organ, do którego zwrócono się
o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia (zmieniono art. 83a ust. 6).
 Nie wymaga zezwolenia usunięcie:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 (zmieniono
art. 83 f ust. 1 pkt 1);
2) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm– w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (zmieniono art. 83f ust.
1 pkt 3);
3) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej (po art. 83f ust. 1 pkt 3 dodano pkt 3a);
4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego (po art. 83f ust. 1 pkt 3a dodano pkt 3b).
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 Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić,
że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się także do innych
drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo
krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d)
rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e)
określone
przeznaczenie
nieruchomości
wynikające
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(dodano po art. 83f ust. 1 ust. 1a).
W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której
mowa powyżej, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (dodano po art. 83f ust. 1a ust. 1b)
 Opłatę za usunięcie:
1) drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego
na wysokości 130 cm i stawkę opłaty (zmieniono art. 85 ust. 1).
2) krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu
pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty (zmieniono art. 85 ust. 3).
 Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość
stawek opłat, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując
je ze względu na:
1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku
(dodano po art. 85 ust. 4 ust. 4a).
 Stawki opłat za usuwanie:
1) drzew nie mogą przekraczać 500 zł (zmieniono art. 85 ust. 5)
2) krzewów nie mogą przekraczać 200 zł (zmieniono art. 85 ust. 6).
W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty
za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki tj. 500 zł dla drzew
i 200 zł dla krzewów (zmieniono art. 85 ust. 7).
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Stawki, o których mowa powyżej podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
przyjęty w ustawie budżetowej (zmieniono art. 85 ust. 8).
 Uchylono zapis, że nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których
usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (art. 86 ust. 1 pkt 2)
 Nie nalicza się opłat
1) za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości
130 cm nie przekracza:
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
2) w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego
niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (zmieniono art. 86 ust. 1 pkt 7),
3) za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających
grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zmieniono art. 86 ust.
1 pkt. 8);
 Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić,
że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku
innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa
w art. 83f ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dodano
po art. 86 ust. 1 ust. 1a).
 Administracyjną karę pieniężną, 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 był (zmieniono art. 89 ust. 1).

