
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew

Na podstawie art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2134, ze zm.1)) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 446 ze zm.2)),  Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew zgodnie z poniższą tabelą.

L.p. Gatunki i rodzaje drzew Stawki za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na 
wysokości 130cm w zł

1 kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, 
platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba 50

2

brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja 
trójcierniowa, jesion, jodła - z wyjątkiem jodły koreańskiej, 

kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon 
czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja 

chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, 
świerk, wiąz, wiśnia –

z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi

100

3

ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina 
kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb - z wyjątkiem dębu 

czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, 
klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna 

turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, 
rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia 

wonna

150

4 cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła 
koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni 400

2. Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w tabeli ustala się stawkę opłaty 
w wysokości 175zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta:

1) zmiany niniejszego aktu prawnego zostały opublikowane w Dz. U. z 2015r. poz. 1936,  Dz. U. z 2016r. poz. 2249 i poz. 2260,
2) zmiany niniejszego aktu prawnego zostały opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948
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UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2016r. przyjęta została nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
uchwalona w dniu 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2017r.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 85 ust. 4a znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody rada gminy
posiada uprawnienie do fakultatywnego określenia wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Zgodnie z treścią art. 85 ust. 5 i ust. 6 ustawy stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł
za 1 cm obwodu. Zaproponowane w uchwale stawki opłat za wycinki drzew spełniają powyższe wymogi,
przy czym zróżnicowanie wysokości stawek wynika z różnego tempa wzrostu drzew danego gatunku i ich
wartości dendrologicznej. Proponowane wysokości stawek opłat są niższe od górnych stawek opłat za
usuwanie drzew określonych w ustawie o ochronie przyrody, jednak wyższe od obowiązujących przed
wejściem w życie nowelizacji ustawy, a za ich podniesieniem przemawia fakt podwyższenia od 01.01.2017r.
obwodów drzew, które posiadacz nieruchomości, np. podmiot komercyjny, może usunąć bez zezwolenia
(czyli bez opłaty) oraz po uzyskaniu zezwolenia, ale bez opłaty.

Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przejawiającą się m. in. koniecznością
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, zasadnym jest przyjęcie uchwały w proponowanym
kształcie.
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