DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r.
Poz. 1074

USTAWA
z dnia 11 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60 i 132) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister wła ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, kryteria uznawania tworów przyrody ywej i nieo ywionej za pomniki przyrody, kieruj c si potrzeb ochrony drzew i krzewów ze wzgl du na ich
wielko , wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odno nie tworów przyrody nieo ywionej – ze wzgl du na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.”;

2)

w art. 83a:
a)

dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zezwolenie na usuni cie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wył czeniem obcych gatunków
topoli, wydaje si po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony rodowiska.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ wła ciwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, niezwłocznie przekazuje do
uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentacj fotograficzn drzewa lub krzewu.”,
c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Niewyra enie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia post powania wyja niaj cego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, przez organ, do którego
zwrócono si o zaj cie stanowiska, uznaje si za uzgodnienie zezwolenia.”;

3)

w art. 83f:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

drzew, których obwód pnia na wysoko ci 5 cm nie przekracza:
a)

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”,

b) uchyla si ust. 1a i 1b,
c)

dodaje si ust. 4–20 w brzmieniu:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, wła ciciel nieruchomo ci jest obowi zany dokona zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usuni cia drzewa, je eli obwód pnia drzewa mierzonego na wysoko ci 5 cm przekracza:
1)

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2)

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3)

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
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5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imi i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomo ci,
z której drzewo ma by usuni te, oraz rysunek albo mapk okre laj c usytuowanie drzewa na nieruchomo ci.
6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia dor czenia zgłoszenia dokonuje
ogl dzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1)

nazwy gatunku drzewa;

2)

obwodu pnia ustalonego na wysoko ci 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysoko ci drzewo:
a)

posiada kilka pni – obwodu ka dego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poni ej korony drzewa.
7. Z ogl dzin sporz dza si protokół.
8. Po dokonaniu ogl dzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ogl dzin mo e,
w drodze decyzji administracyjnej, wnie sprzeciw. Usuni cie drzewa mo e nast pi , je eli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie.
9. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, wła ciwy organ,
w drodze postanowienia, nakłada obowi zek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
10. Nało enie obowi zku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 8.
11. Za dzie wniesienia sprzeciwu uznaje si dzie nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego, dzie wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
12. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, mo e przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wyda
za wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie za wiadczenia wył cza mo liwo wniesienia
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usuni cia drzewa.
13. W przypadku nieusuni cia drzewa przed upływem 6 miesi cy od przeprowadzonych ogl dzin usuni cie
drzewa mo e nast pi po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
14. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, mo e wnie
1)

sprzeciw w przypadku:

lokalizacji drzewa:
a)

na nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ziele lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c)
2)

na terenach obj tych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5;

spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3.
15. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, wnosi sprzeciw:

1)

je eli zgłoszenie dotyczy usuni cia drzewa obj tego obowi zkiem uzyskania zezwolenia na usuni cie;

2)

w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie okre lonym w ust. 9.

16. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 8, stanowi podstaw wyst pienia
z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1; do zezwolenia nie stosuje si art. 84 ust. 1.
17. Je eli w terminie 5 lat od dokonania ogl dzin wyst piono o wydanie decyzji o pozwolenie na budow
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma zwi zek z prowadzeniem działalno ci gospodarczej i b dzie realizowana na cz ci nieruchomo ci, na której rosło usuni te drzewo, organ,
o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzgl dniaj c dane ustalone na podstawie ogl dzin, nakłada na wła ciciela nieruchomo ci, w drodze decyzji administracyjnej, obowi zek uiszczenia opłaty za usuni cie drzewa.
18. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1. Przepisy
art. 85 i art. 87 stosuje si odpowiednio.
19. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udost pnia protokół ogl dzin, o którym mowa w ust. 7.
20. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, sprawuje kontrol przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4. Do kontroli stosuje si odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony rodowiska.”;
4)

w art. 85:
a)

uchyla si ust. 4a,
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b) dodaje si ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Minister wła ciwy do spraw rodowiska okre la, w drodze rozporz dzenia, wysoko
o których mowa w ust. 1 i 3, ró nicuj c je ze wzgl du na:

c)

1)

rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

2)

obwód pnia drzewa lub powierzchni krzewu albo krzewów rosn cych w skupisku.”,

stawek opłat,

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku gdy minister wła ciwy do spraw rodowiska nie okre li zgodnie z ust. 4b wysoko ci stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usuni cie drzewa lub krzewu stosuje si maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.”,

d) uchyla si ust. 8 i 9;
5)

w art. 86 uchyla si ust. 1a;

6)

w art. 88:
a)

w ust. 1 w pkt 4 kropk zast puje si

rednikiem i dodaje si pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5)

usuni cie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym
mowa w art. 83f ust. 16;

6)

usuni cie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 83f ust. 8.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 pkt 1–3 i 3b–15.”;
7)

w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Administracyjn kar pieni n , o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6, ustala si w wysoko ci dwukrotnej opłaty za usuni cie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usuni cie
drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowi zku uiszczenia opłaty, administracyjn kar pieni n ustala si
w wysoko ci takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.”.

Art. 2. 1. Minister wła ciwy do spraw rodowiska wyda rozporz dzenie, o którym mowa w art. 40 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , nie pó niej ni w terminie 6 miesi cy od dnia wej cia
w ycie niniejszej ustawy.
2. Minister wła ciwy do spraw rodowiska wyda rozporz dzenie, o którym mowa w art. 85 ust. 4b ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , nie pó niej ni w terminie 1 miesi ca od dnia wej cia w ycie
niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyj tkiem art. 1 pkt 3 lit. c w zakresie
art. 83f ust. 14 pkt 2, który wchodzi w ycie z dniem wej cia w ycie rozporz dzenia, o którym mowa w art. 40 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw .
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

