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W odpowiedzi na petycję złożoną przez
w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, skierowaną 
22 kwietnia 2016 r. do Ministra Środowiska, uprzejmie przedstawiam stosowne stanowisko.

Uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r.
w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez 
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów 
(Dz. U. Nr 219, poz. 2229) utraciło moc na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

Niemniej należy stwierdzić, że także w obecnym stanie prawnym kara za usunięcie drzewa lub 
krzewu bez zezwolenia może być nałożona tylko w sytuacji zebrania dowodów na popełnienie tego 
czynu. Takie postępowanie wynika z ogólnych zasad określonych w art. 6-8 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), tj. z zasady 
praworządności, zasady prawdy obiektywnej i zasady pogłębiania zaufania obywateli. Zgodnie z tymi 
zasadami, organy administracji publicznej m.in. podejmują wszelkie czynności niezbędne do 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lipca 2016 r., przewidziano, że rada gminy będzie 
mogła m.in. sama ustalać zasady i sposób ustalania wysokości administracyjnych kar pieniężnych za 
naruszenia w zakresie ochrony zadrzewień, z zaznaczeniem, że organy samorządu terytorialnego 
również są zobligowane do stosowania powyższych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Projekt ten jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Wobec powyższego Państwa petycja odnośnie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie zmiany 
przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów została już uwzględniona.

Do wiadomości:
Departament Ochrony Przyrody, w miejscu


