
 
 
                              Formularz opinii 

Czy wnosi Pan/Pani uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie 
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca  
⎕ Tak 
⎕ Nie 
* Proszę zaznaczyć znak X przy wybranej przez Państwa odpowiedzi. 
Proszę o podanie swojej opinii wraz z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aktualny zapis w projekcie Uchwały 

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. 
 
Załącznik do Uchwały  
Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew  
 

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

W art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2016r. poz. 2134;) 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 
500zł., 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 
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 500zł 
za cm obwodu i 200 zł za m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami. 
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. 
 
Proponowane zmiany w Uchwale 
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