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Proiekt z 6.06.2017 r
RozPoRZĄDZENIE

MINIsTRł ŚnoDowIsKAl)
z dnia ...,..2017 r.

w spľawĺe wysokoścĺ stawek opłat za usunięcie drzew i kľzewów

Na podstawie aľt. 85 ust.4b ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4t. o ochronie przytody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 21,34, 2249 í 2260 oraz z 2OI7 t. poz. 60, l32 i 1,074) zarządza się,
co następuje:

$ 1. Rozporząđzenie okľeśla:

1) wysokośó stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności

od obwodu pnia, stanowiącą załączniknľ 1 do rozporządzenía;

2) wysokośó stawek opłat dla poszczegőInych ľodzajów i gatunków kľzewów w
zaleŻności od powierzchni kľzewu albo kľzewów rosnących w skupisku, stanowiącą

załączniknr 2 do rozporządzenia.

$ 2. Rozpotządzenie wchodzi w Życíe z dniem 17lipca2OI7 r.

MINISTER ŚnooowlsKA

l) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - śrođowisko, na podstawie $ 1 ust.2
pkt2 rozporząďzenia Prezesa Rady Ministľow z dnia 17 listopada 2Ol5 r. w sprawie szizegółowego zakľesu
działaniaMinistra Środowiska (Dz. U. poz' l9O4 iŻog5).
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Załącznikí do rozporządzenia
Ministra Srodowiska z dnia

....,2017 ľ. (poz. )

Załączniknt l

wYSoKoŚĆ sľłwEK oPŁAT DLA PoSZCZEGÓLNYCH RoDZAJoW I
GATUNKÓw oRzBW W ZALEŻNoŚcl op oBWoDU pNlÁ*)

objaŚnienie:
*) 

Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określo ne w załączniku nr 1 stawki
ustala się jak dla drzew wymienionych w drugiej grupie drzęw określonej w tym załącznĺku.

Lp obwód pnia
drzewa w

cm
mierzonego

na
wysokości

130 cm

na
Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mieľzonego

ści 130 cm dla ľodzajów i gatunków drzew
1 2. J 4

kasztanowiec
zwyczajĺy,

klon
jesionolistny,

klon
srebrzysty,

platan
klonolistny,

ľobinia
akacjowa,

topola,
wierzba

brzoza, czeremcha,
czereśnia, daglezja, dąb

czerwony, glediczja
tľoj cierniowa, j esion,
jodła - z wyjątkiem
jodły koreańskiej,
kasztan jadalny,
kasztanowiec -

pozostałe gatunki, klon
czeľwony' klon jawor,
klon zwyczajny, lipa,
metasekwoja chińska,

modrzew, olcha, orzech,
sofoľa chińska, sosna'
sumak, świerk, wiąz,
wiśnia - z wyjątkiem

ałyczy i wiśni wonnej,
żywotnik olbrzymi

ałycza, ambľowiec
balsamiczny, buk
pospolity, choina

kanadyjska, cypryśnik
błotny, dąb - z

wyjątkiem dębu
czeľwonego, grab
pospolity, gľusza,

jabłoń, jarząb pospolity,
klon polny, kłęk

amerykański, koľkowiec
amuľski, leszczyna
tuľecka, magnolia,
miłorząbjapoński,
morwa, orzesznik,

rokitnik zwyczĄny,
suľmia, tulipanowiec
ameľykański, wiśnia

wonna

cis,
cyprysik,

głőE,
jałowiec,
jarząb -

pozostałe
gatunki,
jodła

koľeańska,
oliwnik,
żywotnik
zachodni

1 do 100 I2 25 55 170

2 od 101 15 30 70 210
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Załączniknr 2

WYsoKoŚĆ sľ,ł.wEK oPŁAT DLA PoSZCZEGÓLNYCH RoDZAJÓW I

GATUNKÓW KRZEWÓw w ZALEŻN}ŚcI oo PoWIERZCHNI KRZEWU ALBo
KRZEWoW RoSNĄCYCH W SKUPISKU

Lp. Powieľzchnia

kľzewu albo

kľzewów

ľosnących

w skupisku

wm2

Stawki w zł za 1 m'powierzchni kľzewu albo kľzewów ľosnących

w skupisku dla poszczególnych ľodzajów i gatunków kľzewów

dereń ľozłogowy,rőŻa

pomarszczona, sumak, tawuła

kutnęrowata, świdośliwa kłosowa

pozostałe rodzaje í gatunki

1 do 100 10 40

,) od 101 10 50


