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UCHWAŁA NR ...................... 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia ............................. 

 

 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie   

miasta Sosnowca 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 85 ustęp 

4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 

2134 ze zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala: 

 

§ 1. Określa się stawki opłat za usunięcie drzew zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 

 

Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do uchwały 

stawki opłat ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej. 

 

§ 2. Określa się   stawkę opłaty za usunięcie krzewów w kwocie 125zł za 1 m2 powierzchni 

gruntu pokrytej usuwanymi krzewami 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do Uchwały NR……………. 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

Z dnia …………… 

 

 

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew  

Stawki w zł za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm 

Grupa I 

 

Grupa II Grupa III Grupa IV 

topole, wierzby, 

robinia akacjowa, 

sumak octowiec, 

czeremcha 

amerykańska, klon 

jesionolistny, 

żywotniki, cyprysiki, 

bez czarny 

brzozy, olsze, 

leszczyny, klon 

srebrzysty, dąb 

czerwony, jesion 

pensylwański, jarząb 

pospolity, wiśnie, 

śliwy, jabłonie, 

grusze, glediczje, 

metasekwoje, 

morwy, rokitniki, 

oliwniki, orzeszniki, 

jałowce, świerki, 

sosny, daglezje, 

modrzewie, 

cypryśniki, chojna 

kanadyjska, bzy 

(pozostałe gatunki) 

jodły, klony 

 ( z wyjątkiem 

jesionolistnego i 

srebrzystego), 

miłorzęby, magnolie, 

surmie, tulipanowce, 

cisy wiązowce, 

kasztanowce, 

platany, głogi , 

ambrowce, kłęk 

amerykański, 

korkowiec amurski, 

jarzęby (z wyjątkiem 

pospolitego), graby 

dęby ( z wyjątkiem 

czerwonego), buki, 

wiązy, lipy, jesiony 

( z wyjątkiem 

pensylwańskiego) 

20 40 80 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

 

W art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 

2016r. poz. 2134; z 2015r. poz. 1936; z 2016r. poz. 2249, poz. 2260) ustawodawca upoważnił 

radę gminy, do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 

wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów jednolicie dla wszystkich drzew lub 

krzewów albo różnicując je ze względu na: 

1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów; 

2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. 

Ponadto ustawodawca określił, iż stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 

zł., a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 przedmiotowej ustawy opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc 

liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. 

W przypadku usuwania krzewu, zgodnie z art. 85 ust. 3 przedmiotowej ustawy, opłatę ustala 

się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami 

i stawkę opłaty. 

W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z art. 85 ust. 4a wysokości stawek opłat, 

do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, czyli 500 

zł za cm obwodu i 200 zł za m2
   powierzchni krzewu. 

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne zasadnym jest określenie stawek opłat 

za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Sosnowca. Wyszczególnione w załączniku  

do uchwały stawki opłat za usunięcie drzew zróżnicowano ze względu na rodzaj lub gatunek 

drzew. Do pierwszej grupy zaliczono drzewa szybkorosnące, krótkowieczne, nierodzime, 

pospolite. Do drugiej grupy zaliczono drzewa pionierskie, pospolite, owocowe, popularne 

iglaki. Do trzeciej grupy zaliczono drzewa wartościowe, rzadkie. Do czwartej grupy zaliczono 

drzewa długowieczne, rodzime, osiągające okazałe rozmiary zachowując warunek ustawowy 

wynikający z art. 85 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie przyrody stanowiący, iż stawki opłat za 

usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500zł., a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą 

przekraczać 200 zł. 

 

 


