
Na podstawie art. 47l ust. 2 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb nak∏adania administracyjnych kar pieni´˝nych
za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krze-
wów, za usuwanie drzew lub krzewów bez wyma-
ganego zezwolenia;

2) przypadki zawieszenia obowiàzku uiszczenia kar,
o których mowa w pkt 1;

3) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç kar, o których
mowa w pkt 1, nak∏adanych na osoby fizyczne.

§ 2. 1. Kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´ po stwierdzeniu
usuni´cia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwo-
lenia oraz zniszczeniu terenu zieleni albo drzewa lub
krzewu, oraz po przeprowadzeniu ogl´dzin, z których
sporzàdza si´ protokó∏.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie miejsca ogl´dzin;

2) dat´ ogl´dzin;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe spo-
rzàdzajàcego protokó∏ oraz uczestników ogl´dzin;

4) ustalenia merytoryczne — dane dotyczàce:

a) rodzaju, gatunku (odmiany) usuni´tego lub
zniszczonego drzewa,

b) wielkoÊci obwodu pnia drzewa lub wielkoÊci po-
wierzchni pokrytej krzewami albo wielkoÊci
zniszczonego terenu zieleni,

c) dat´ usuni´cia lub zniszczenia,

d) przyczyn´ usuni´cia lub zniszczeni;

5) dane osobowe w∏adajàcego nieruchomoÊcià;

6) podpisy uczestników ogl´dzin.

3. Wydajàc decyzj´ o na∏o˝eniu administracyjnej
kary pieni´˝nej, uwzgl´dnia si´ ustalenia zawarte
w protokole.

§ 3. 1. Je˝eli drzewo lub krzew zniszczone zosta∏o
w stopniu rokujàcym zachowanie jego ˝ywotnoÊci,
a w∏adajàcy nieruchomoÊcià podjà∏ dzia∏ania w celu
zachowania ˝ywotnoÊci uszkodzonego drzewa lub
krzewu, post´powanie o na∏o˝enie administracyjnej
kary pieni´˝nej za zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów, na pisemny wniosek w∏adajàcego
nieruchomoÊcià, mo˝e byç zawieszone. 

2. Je˝eli przez okres 3 lat od wydania postanowie-
nia w sprawie zawieszenia post´powania o na∏o˝enie
administracyjnej kary pieni´˝nej za zniszczenie tere-
nów zieleni albo drzew lub krzewów drzewo lub krzew
zachowa∏o ̋ ywotnoÊç, wydaje si´ decyzj´ o umorzeniu
post´powania. 

3. Je˝eli nastàpi∏a utrata ˝ywotnoÊci drzewa lub
krzewu w okresie 3 lat od wydania postanowienia o za-
wieszeniu post´powania, wznawia si´ post´powanie
w przedmiocie na∏o˝enia kary. 

§ 4. 1. Osobom fizycznym za usuni´cie drzewa bez
wymaganego zezwolenia albo zniszczenie drzewa lub
krzewu kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´, stosujàc jednostko-
we stawki kar, przemno˝one przez wspó∏czynnik 0,1.

2. Je˝eli drzewo lub krzew zachowa∏o ˝ywotnoÊç
po zdarzeniu, na skutek którego mog∏o nastàpiç znisz-
czenie, kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´, stosujàc jednostko-
we stawki kar, przemno˝one przez wspó∏czynnik 0,01.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.3)

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
kar pieni´˝nych za naruszanie wymagaƒ ochrony Êrodowi-
ska oraz rejestru decyzji dotyczàcych tych kar (Dz. U.
Nr 162, poz. 1138), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143,
poz.1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) utraci∏o moc z dniem
30 czerwca 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie trybu nak∏adania administracyjnych kar pieni´˝nych za usuwanie drzew lub krzewów bez wyma-
ganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.


