Zmiany w zgodzie na usunięcie drzew i krzewów
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Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
Zaproponowana przez posłów ustawa ma na celu wprowadzenie zmian do procedury
uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Zmiany przewidują w szczególności:
uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa
w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego
katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. W tym:
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 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;
przyznanie radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia
maksymalnej wysokości tych stawek.Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać
500 zł, a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
rozszerzenie katalogu wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub
krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
określenie sposobu ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub
zniszczenie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione z obowiązku
uiszczenia opłaty. Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu,
o której mowa, 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.

1/1

