
 

 

UCHWAŁA NR XL/262/17 

RADY GMINY ŚWIERKLANIEC 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  

art. 85 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134  

ze zm.) 

Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawkę opłaty: 

a) za usunięcie drzew zróżnicowanych ze względu na rodzaj lub gatunek drzew w wysokości określonej 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

b) za usuniecie 1 m
2
 krzewów w wysokości 50,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Siwy 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 2501



Załącznik do Uchwały Nr XL/262/17 

Rady Gminy Świerklaniec 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew 

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia  drzewa mierzonego na wysokości 130 cm 

Rodzaje i gatunki drzew 

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 

drzewa szybko rosnące, 

krótkowieczne, nie 

rodzime, pospolite 

drzewa pionierskie, 

pospolite, owocowe, 

pospolite iglaki 

drzewa wartościowe, 

rzadkie 

drzewa długowieczne, 

rodzime, osiągające 

okazałe rozmiary 

topole, wierzby, robinie 

akacjowe, sumaki, 

octowce, czeremchy 

amerykańskie, klon 

jesionolistny, żywotniki, 

cyprysiki, bez czarny 

brzozy, olsze, leszczyny, 

klon srebrzysty, dąb 

czerwony, jesion 

pensylwański, jarząb 

pospolity, wiśnie , śliwy 

grusze jabłonie, glediczje, 

metasekwoje, morwy, 

rokitniki, oliwniki, 

orzeszniki, jałowce, 

świerki, sosny, daglezje, 

modrzewie, cypryśniki, 

choiny kanadyjskie , bzy 

(pozostałe gatunki) 

jodły, klony (z wyjątkiem 

jesionolistnego, 

srebrzystego), miłorzęby, 

magnolie, surmie, 

tulipanowce, cisy, 

wiązowce, kasztanowce, 

platany, głogi, ambrowce, 

kłęki amerykańskie, 

korkowce amurskie, 

jarzęby (z wyjątkiem 

pospolitego), jesiony 

Dęby (z wyjątkiem 

czerwonego), buki, 

wiązy, lipy, jesiony  

(z wyjątkiem 

pensylwańskiego), graby 

10,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 60,00 zł 

Za usunięcie drzew i rodzajów i gatunków innych niż wymienione w tabeli stawki ustala się jak dla drzew 

o podobnej wartości przyrodniczej. 
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