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. 83f dodaje się ust. 4 - 9 w brzmieniu:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu do organu, o
którym mowa w art. 83a ust. 1.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 zawiera datę zgłoszenia, dane określone
w art. 83d ust. 1 pkt-1-5, numer ewidencyjny nieruchomości oraz liczbę drzew
lub wielkość powierzchni krzewów planowanych do usunięcia.
6. Nieruchomość, na której dokonano usunięcia drzew lub krzewów na zasadach
przewidzianych w ust. 1 pkt 3a, nie może być wykorzystana na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania
zgłoszenia.
7. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 prowadzi rejestr zawierający
zgłoszenia, o których mowa w ust. 4, w tym datę ich dokonania.
8. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 w okresie 5 lat od dokonania
zgłoszenia przeprowadza kontrole nieruchomości, celem ustalenia, czy nie jest
na niej prowadzona działalność gospodarcza
9. Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia tryb
i zasady przeprowadzenia postępowania kontrolnego, uwzględniając potrzebę
sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia kontroli.”;
2) W art. 88:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) prowadzenie na nieruchomości, na której dokonano usunięcia drzewa lub krzewu,
działalności gospodarczej pomimo zakazu określonego 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.”;
3) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3 i 5, 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 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Proponowana ustawa ma na celu dokonanie zmian w ustawie o ochronie przyrody.
Według obowiązujących przepisów osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub
krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku gdy drzewa lub
krzewy są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które
będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w
celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Osoba fizyczna, która chce wyciąć na swojej własności drzewa lub krzewy
będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu i nie będzie mogła
prowadzić na rzeczonej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres 5 lat od
dokonania zgłoszenia.
Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 będzie prowadził rejestry zgłoszeń oraz
uzyska podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Tryb kontroli
określi minister właściwy do spraw środowiska w rozporządzeniu. W przypadku
wykrycia, że po wycince drzew na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3a w przeciągu 5 lat od
dokonania zgłoszenia jest prowadzona działalność gospodarcza zostaną nałożone na
wymienione wyżej osoby fizyczne kary.
Projekt wywołuje korzystne skutki społeczno- gospodarcze.
Projekt ustawy nie wywołuje skutków dla budżetu Państwa ani budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

