
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

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

w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zmiany poz. 1579) oraz art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, zmiany: z 2015 r. poz. 1936, z 
2016 r. 2249, poz. 2260), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość jednolitej stawki za usunięcie drzew wynosi 100,00 zł za każdy centymetr obwodu pnia 
usuwanego drzewa mierzony na wysokości 130 cm.

§ 2. Wysokość jednolitej stawki za usunięcie krzewów wynosi 125,00 zł za każdy metr kwadratowy 
powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i
krzewów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonuje upoważnienie zawarte w art. 85 ust. 4a ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), w
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o
lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249). Zgodnie z tym przepisem rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust 1 i 3 (za usunięcie drzewa i za
usunięcie krzewu), 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 lub krzewów rosnących w skupisku.

Stawka opłaty za usuwanie drzew została określona jednolicie dla wszystkich gatunków drzew. Jej wysokość
ustalona została jako uśredniona dla drzew umiarkowanie szybko rosnących oraz drzew wolno rosnących
obowiązujących na dzień 31 grudnia 2016 r. stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usuwanie drzew i krzewów .

Poniżej przedstawiono porównanie opłat za usunięcie drzew wynikających z dotychczas obowiązującego
rozporządzenia z opłatami wyliczonymi przy proponowanej stawce 100 zł za cm obwodu pnia usuwanego
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

Obwód pnia mierzony
na wysokości 130 cm

Wysokość opłaty za
usunięcie drzewa
umiarkowanie szybko
rosnącego wg
dotychczasowego
rozporządzenia

Wysokość opłaty za
usunięcie drzewa wolno
rosnącego wg
dotychczasowego
rozporządzenia

Wysokość opłaty
wyliczona z
zastosowaniem
proponowanej stawki
(obwód pnia x stawka)

50 4 203,63 zł 6 850,13 zł 5000,00 zł
60 5 563,62 zł 9 083,86 zł 6000,00 zł
70 6 923,62 zł 10 870,85 zł 7000,00 zł
80 8 283,61 zł 12 657,84 zł 8000,00 zł
90 8 901,79 zł 14 444,83 zł 9000,00 zł
100 9 643,61 zł 16 082,91 zł 10000,00 zł
110 10 014,52 zł 17 869,90 zł 11000,00 zł
120 10 261,79 zł 19 805,80 zł 12000,00 zł
130 10 509,06 zł 21 592,79 zł 13000,00 zł
140 11 127,24 zł 24 273,28 zł 14000,00 zł
150 11 745,42 zł 25 464,60 zł 15000,00 zł
160 12 363,60 zł 29 336,41 zł 16000,00 zł
170 12 858,15 zł 31 570,15 zł 17000,00 zł
180 13 352,69 zł 33 803,89 zł 18000,00 zł
190 14 094,51 zł 36 335,46 zł 19000,00 zł
200 14 959,96 zł 38 867,02 zł 20000,00 zł

Stawka opłaty za usuwanie krzewów została określona jednolicie dla wszystkich krzewów. Taki sposób
określania wysokości stawki opłat za usunięcie krzewów przyjęty był w dotychczas obowiązujących przepisach
prawa. Stawka opłaty za usuwanie krzewów została określona na poziomie 50% dotychczas obowiązującej
stawki.

Stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów nie przekraczają stawek określonych w art. 85 ust. 5 i 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami), które mogą
maksymalnie wynosić 500 zł za każdy centymetr obwodu pnia usuwanego drzewa mierzonego na wysokości
130 cm oraz 200 zł za każdy metr powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami.
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