
 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

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.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04 ze zm.) oraz art. 85 ust. 4a 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 tj. z dnia 2016.12.23 
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina wprowadza się następujące 
zróżnicowane stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów: 

 

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew* 
Stawki w zł. 

 

1 
Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, 
grochodrzew 

15 
za 1 cm obwodu 

pnia drzewa 
mierzonego na 

wysokości 130 cm. 

2 
Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, 
świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza 
brodawkowata, brzoza omszona 

25 
za 1 cm obwodu 

pnia drzewa 
mierzonego na 

wysokości 130 cm. 

3 

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, 
jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, 
gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna 
turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, 
świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i 
odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, 
cyprysik 

60 
za 1 cm obwodu 

pnia drzewa 
mierzonego na 

wysokości 130 cm. 

4 
Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, 
korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 

80 
za 1 cm obwodu 

pnia drzewa 
mierzonego na 

wysokości 130 cm. 

5 za usuniecie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami 20 

* Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w tabeli ustala się jak dla 
drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym tabeli. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. 



 

 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …………………… 
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia …… 2017 r. 

Zgodnie z art. 85 ust. 4a, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2016.2134 tj. z dnia 2016.12.23 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i 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. 
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 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. 
 

Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Murowanej Goślinie ustala na terenie                  
Miasta i Gminy Murowana Goślina zróżnicowane stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. 
 


