
UCHWAŁA NR RG.0007.185.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art.40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 85 ust. 4a, 5  i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

1. Ustala się stawki opłat za usunięcie drzew ze względu na ich rodzaj lub gatunek w wysokości określonej 
w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Stawki opłat za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w ust. 1, ustala się jak dla drzew 
o podobnym tempie przyrostu pnia na grubość, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się, iż stawka opłaty za usunięcie krzewów z jednego metra kwadratowego powierzchni gruntu pokrytej 
usuwanymi krzewami wynosi 125 zł.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.185.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 marca 2017 r.

STAWKI OPŁAT ZA USUNIĘCIE DRZEW

GRUPY Gatunek lub rodzaj drzew Stawka w zł
za 1 cm obwodu pnia 

mierzonego
na wysokości 130 cm

I Drzewa owocowe, topole, wierzby, robinia akacja, 
sumak octowiec, czeremcha amerykańska, klon 
jesionolistny, żywotnik, cyprysik, bez czarny

20

II Brzoza, olsza, klon srebrzysty, dąb czerwony, jesion 
pensylwański, jarząb pospolity, metasekwoja, oliwnik, 
jałowiec, świerk, sosna, daglezja, modrzew, cypryśnik, 
choina kanadyjska, pozostałe bzy

40

III Jodła, pozostałe klony, miłorząb, magnolia, surmia, cis, 
wiązowiec, kasztanowiec, platan, głóg, ambrowiec, kłęk 
amerykański, korkowiec amurski, pozostałe jarzęby

80

IV Dąb (za wyjątkiem czerwonego), lipa, buk, wiąz, grab, 
pozostałe jesiony

200
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