
 

 

UCHWAŁA NR XXX/247/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 

Na podstawie art. 85 ust. 4 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 132) Rada 

Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się następujące wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy 

Korfantów: 

1) stawki opłat za usunięcie drzew poszczególnych rodzajów i gatunków: 

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiana drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu 

pnia drzewa mierzonego na 

wysokości 130 cm 

a) topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty, czeremcha, olsza, 

modrzew, orzech włoski, jabłoń (łącznie z ozdobnymi), grusza, śliwa 

(łącznie z ozdobnymi), wiśnia (łącznie z ozdobnymi), czereśnia, 

leszczyna, żywotnik, cyprysik, sumak, rokitnik, surmia, jałowiec, 

oliwnik, bez, lilak, 

25,00 

b) robinia akacjowa, kasztanowiec zwyczajny, jesion, świerk, sosna, brzoza, 

lipa, głóg, jarząb, klon – pozostałe gatunki, magnolia, dąb czerwony, 

50,00 

c) platan klonolistny, morwa, daglezja, dąb – pozostałe gatunki, buk, 

grab, orzech czarny, orzech kaukaski, jodła, wiąz, tulipanowiec, 

miłorząb, metasekwoja, glediczja trójcierniowa, choina kanadyjska, 

kłęk kanadyjski; 

75,00 

2) za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, stawki 

ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały. 

2. Ustala się stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego (m2) powierzchni pokrytej krzewami  

w wysokości 100 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 

Ryszard Duś 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 1622
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