
 

 

UCHWAŁA NR XLI/221/2017 

RADY GMINY BRÓJCE 

z dnia 3 marca 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, poz. 1579) oraz art. 85 ust. 4a i 86 ust. 1a w związku z art. 83f ust. 1a pkt 5 c) i e) 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260) Rada 

Gminy Brójce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Gminy Brójce ustala się następujące jednolite stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów: 

a) 5 zł za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm dla wszystkich drzew, 

b) 2,5 zł za usunięcie 1m2 dla wszystkich krzewów. 

2. Opłat za usunięcie drzew i krzewów nie nalicza się w przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260). 

3. Opłat za usunięcie drzew i krzewów nie nalicza się również w przypadku drzew lub krzewów: 

a) znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych Gminy Brójce, 

b) znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brójce, za-

rządzanych przez Gminę Brójce na podstawie Porozumienia z dnia 23 marca 1999 roku zawartego mię-

dzy Powiatem Łódzkiego Wschodniego a Gminą Brójce w sprawie powierzenia zarządu nad drogami 

powiatowymi w Gminie Brójce, 

c) położonych na terenach inwestycyjnych będących w posiadaniu Gminy Brójce, objętych ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej publikacji. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Brójce. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Brójce 

 

 

Urszula Brdoń 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1484
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