
- p r o j e k t - 

UCHWAŁA NR ………………………… 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia …......................... 2017 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 85 ust. 4a, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji, na wniosek Wójta Gminy Chybie  

Rada Gminy Chybie 

uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Na terenie gminy Chybie wprowadza się jednolite stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów 

w wysokości : 

1) 5,- zł za 1cm obwodu pnia  usuwanego drzewa, 

2) 2,- zł  za 1 m2 powierzchni gruntu  pokrytej usuwanymi krzewami.   

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Zgodnie z art. 85 st. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)  

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość 

stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, 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. 

 

Art. 85 ust. 5-6  ustawy, o której mowa wyżej, postanawia, że stawki opłat za 

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

nie mogą przekraczać 200 zł. 

Ponadto w myśl art. 85 ust. 7 cyt. ustawy w przypadku, gdy rada gminy nie określi 

wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się 

maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6. 

 Zaproponowane w projekcie uchwały jednolite stawki opłat za usunięcie drzew 

i krzewów: 

„1) 5,- zł za 1cm obwodu pnia  każdego usuwanego drzewa, 

2) 2,- zł  za 1 m2 powierzchni gruntu  pokrytej usuwanymi krzewami”   

stanowią  1% (1/100) obowiązujących max. stawek ustawowych. 

 

 


