
Druk nr 7a/XXXII      
 
                                                  UCHWAŁA NR……………                      projekt  

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
 
 
 
 
w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta  
i gminy Gryfino. 
 
 
 
 
 Na podstawie 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) uchwala się,  
co następuje: 
 

§1. Określa się stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy 
Gryfino, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            PRZEWODNICZĄCA RADY 
 
                                                                                                     Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 i gminy Gryfino. 
Załączone do uchwały stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów ustalono według 
zróżnicowania, co do rodzaju lub gatunku drzew lub krzewów oraz obwodu pnia drzewa lub 
powierzchni krzewu. 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 500 
zł., a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. 
Formę i układ załącznika do niniejszej uchwały sporządzono zgodnie z układem zawartym  
w obowiązującym do grudnia 2016r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 
sierpnia 2016r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016r. poz. 1354). 
 
 
Sporządziła: 
Janina Major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WARIANT I                                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr … 

Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……………..2017 r. 

 
 
 
I.  Stawki opłat za usunięcie drzew zróżnicowane ze względu na obwody pni drzew 
zmierzone na wysokości 130 cm oraz rodzaje lub gatunki drzew  
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kasztanowiec 
zwyczajny, klon 

jesionolistny, klon 
srebrzysty, platan 

klonolistny, 
robinia akacjowa, 
topola, wierzba 

brzoza, czeremcha, 
czereśnia, daglezja, 

dąb czerwony, 
glediczja 

trójcierniowa, jesion, 
jodła – z wyjątkiem 
jodły koreańskiej, 
kasztan jadalny, 
kasztanowiec – 

pozostałe gatunki, 
klon czerwony, klon 

jawor, klon 
zwyczajny, lipa, 

metasekwoja chińska, 
modrzew, olcha, 
orzech, sofora 

chińska, sosna, sumak, 
świerk, wiąz, wiśnia – 
z wyjątkiem ałyczy i 

wiśni wonnej, 
żywotnik olbrzymi 

ałycza, ambrowiec 
balsamiczny, buk 
pospolity, choina 

kanadyjska, cypryśnik 
błotny, dąb – z wyjątkiem 

dębu czerwonego, grab 
pospolity, grusza, jabłoń, 

jarząb pospolity, klon 
polny, kłęk amerykański, 

korkowiec amurski, 
leszczyna turecka, 
magnolia, miłorząb 
japoński, morwa, 

orzesznik, rokitnik 
zwyczajny, surmia, 

tulipanowiec amerykański, 
wiśnia wonna 

cis, cyprysik, głóg, 
jałowiec, jarząb – 
pozostałe gatunki, 
jodła koreańska, 

oliwnik, żywotnik 
zachodni 

 
 

 
 

kategoria I 
(drzewa szybko 

rosnące) 

kategoria II 
(drzewa umiarkowanie 

rosnące) 

kategoria III 
(drzewa wolno rosnące) 

kategoria IV 
(drzewa bardzo 
wolno rosnące) 

1 51-60 - 0,86 1,29 1,72 
2 61-70 - 1,72 2,58 zł 3,44 
3 71-80 - 2,58 3,87 zł 5,16 
4 81-90 - 3,44 5,16 zł 6,88 
5 91-100 - 4,3 6,45 zł 8,6 
6 101-110 2,58 5,16 7,74 zł 10,32 
7 111-120 3,01 6,02 9,03 zł 12,04 
8 121-130 3,44 6,88 10,32 zł 13,76 
9 131-140 3,87 7,74 11,61 zł 15,48 

10 141-150 4,3 8,6 12,90 zł 17,2 
11 151-160 4,73 9,46 14,19 zł 18,92 
12 161-170 5,16 10,32 15,48 zł 20,64 
13 171-180 5,59 11,18 16,77 zł 22,36 
14 181-190 6,02 12,04 18,06 zł 24,08 
15 191-200 6,45 12,9 19,35 zł 25,8 
16 201-210 6,88 13,76 20,64 zł 27,52 
17 211-220 7,31 14,62 21,93 zł 29,24 
18 221-230 7,74 15,48 23,22 zł 30,96 
19 231-240 8,17 16,34 24,51 zł 32,68 
20 241-250 8,6 17,2 25,80 zł 34,4 
21 251-260 9,03 18,06 27,09 zł 36,12 



22 261-270 9,46 18,92 28,38 zł 37,84 
23 271-280 9,89 19,78 29,67 zł 39,56 
24 281-290 10,32 20,64 30,96 zł 41,28 
25 291-300 10,75 21,5 32,25 zł 43 
26 301-310 11,18 22,36 33,54 zł 44,72 
27 311-320 11,61 23,22 34,83 zł 46,44 
28 321-330 12,04 24,08 36,12 zł 48,16 
29 331-340 12,47 24,94 37,41 zł 49,88 
30 341-350 12,9 25,8 38,70 zł 51,6 
31 351-360 13,33 26,66 39,99 zł 53,32 
32 361-370 13,76 27,52 41,28 zł 55,04 
33 371-380 14,19 28,38 42,57 zł 56,76 
34 381-390 14,62 29,24 43,86 zł 58,48 
35 391-400 15,05 30,1 45,15 zł 60,2 
36 401-410 15,48 30,96 46,44 zł 61,92 
37 411-420 15,91 31,82 47,73 zł 63,64 
38 421-430 16,34 32,68 49,02 zł 65,36 
39 431-440 16,77 33,54 50,31 zł 67,08 
40 441-450 17,2 34,4 51,60 zł 68,8 
41 451-460 17,63 35,26 52,89 zł 70,52 
42 461-470 18,06 36,12 54,18 zł 72,24 
43 471-480 18,49 36,98 55,47 zł 73,96 
44 481-490 18,92 37,84 56,76 zł 75,68 
45 491-500 19,35 38,7 58,05 zł 77,4 
46 od 501 19,78 39,56 59,34 zł 79,12 

 
 
 
Uwaga: Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone, stawki ustala się jak dla drzew                            
o podobnym tempie przyrostu pnia na grubość. 
 
 
II. Stawka opłaty za usunięcie 1m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami 
wynosi: 33 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


