Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody od 17.06.2017 r. –
zmiany dla osób fizycznych.
17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.
poz. 1074), która wprowadza zasadnicze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew
dla osób fizycznych.
1. Zapis nowej ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzew, których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm przekraczają:
- 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych oraz klonów srebrzystych),
- 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych oraz platanów
klonolistynych),
- 50 cm (dot. pozostałych gatunków drzew).
Drzewa o mniejszych obwodach nie wymagają zgłoszenia ani decyzji.
2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin drzew
przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin
sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia
jego sporządzenia (w przypadku usunięcia drzew w przyszłym terminie konieczne
będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin,
w drodze decyzji wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni:
a) na terenach wpisanych do rejestru zabytków,
b) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń lub chronionym zapisem z mpzp.,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, jak również przy spełnieniu
przez drzewo kryteriów uznania za pomniki przyrody.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa będzie mieć związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosły drzewa, usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na
właściciela nałożony zostanie obowiązek uiszczenia naliczonej opłaty za usunięcie
drzewa.
5. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek
opłat za usunięcie zieleni – stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie
o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) tj.: 500 zł za 1 cm obwodu
dla drzew i 200 zł za 1 m2 krzewów.

