
Projekt 
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/ …../ 2017 
 

RADY GMINY SZYDŁÓW 
 

z dnia ……………………. 2017 r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                      

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 
1948) art. 83f ust. 1a, art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . o ochronie 
przyrody (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) Rada Gminy 
Szydłów uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Ustala się stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew: 

 

Lp. Rodzaje, gatunki drzew 

Stawka opłaty za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego 

na wysokości 130 cm (w zł) 

100 - 200 cm 201  - 400 cm > 400 cm 

1. 
 Topole, wierzby, klon jesionolistny, klon   

 srebrzysty, kasztanowiec zwyczajny,   

 robinia akacjowa, platan klonolistny 

1,00 zł       2,00 zł 5,00 zł 

2, 
 Pozostałe gatunki drzew niewymienione   

 powyżej 
2,00 zł     4,00 zł        10,00 zł 

 
2. Dla powierzchni pokrytej krzewami powyżej 25 m2 ustala się stawkę za usunięcie  
    jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 100,00 zł. 

 
§ 2. 

 
Przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) nie stosuje się także do 
drzew o obwodzie pnia do 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm od poziomu 
gruntu i drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym drogi publicznej oraz drzew 
i krzewów rosnących na działkach określonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
drogi. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 
 

§ 4. 
 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji. 
 

http://ppp.polbi.pl/ppp/akty/?id=4488868

