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PROPOZYCJA
dot. stawek za usunięcie drzew i kzewów
oraz zasad Związanych z przygotowaniem
uchwał rad gmin W tym zakresie w gminach województwa śląskiego
plzygotowana przez Zespół zadaniowy SZGiP ds. wypracowania Zasad postępowania
w Zakresie usuwania drzew i krzęwów
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1. Ustalenie grup opłat:
Podział na cztely grupy drzew funkcjonujący na podstawie rozporządzenia Ministra Srodoviska
z dnia 25 sielpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1354) został silnie zmodyfikowany, gdyż klasyfikacja

gatunków wyłącznie w oparciu o tempo przyrostu pnia na grubośó jest niewystarczaj ąca.
Bazuj ąc na ww. podziale dokonano przesunięć gatunków drzew w grupach uwzględniając następujące
kqłeria decydujące o wańościprzyrodniczej drzew:
- rodzimośćgatunku,
- inwazyjnośó drzew obcego pochodzenia, silne rozprzestrzenianie się gatunku,
- trwałośćpod kątem osiąganego wieku (krótko- i długowieczne),
- tempo wzrostu (szybko- lub wolnorosnące)
- przydatnośćdrzew dla środowiska zurbanizowanego (odporność na zanieczyszczenia i suszę, duża
produkcja tlenu),
- walory dekoracyjne i krajobrazowe,
_ pospolitosc lub rzadkoścwystępowania'

Przyporządkowarrie gatunków w oparciu o ww. kryteria do poszczególnych grup drzew obrazuje
poniŻsza tabela:
I GRUPA
drzewa szybko rosnące'
krótkowieczne,
nierodzime, pospolite

II GRUPA
drzewa pionierskie,
pospolite, owocowe,
populame iglaki

topole, wierzby, robinie
akacjowe, sumaki
octowce, czeremchy
amerykańskie, klon

jodĘ klony (z wyjątkiem
brzozy, d,sze, leszczyny, klon
srebrzysty, dąb czerwony,.jesion jesionolistnego,
pensylwański' jarząb pospoliry srebrzystego)' miłorzęby,

jesionolistny, 4łruotniki'

cyprysiki, bez czamy

wiśnie'śliwy, grusze, jabłonie'
glediczje, metasekwoje, morrvy,
rokitniki, oliwniki. orzeszniki,
jałowce, świerki'sosny'
daglezje, modrzewie,
cypryśniki, choiny karradyjskie'
bzy (pozostałe gatunki)

III GRTIPA
drzewa waftościowe,
rzadkie

IVGRUPA

drzewa
długowieczne'
rodzime.
osiągające
okazałe rozmtary
dęby (z wyjątkiem
czerwonego), buki,

wiązy' lipy,.jesiony
(z wyjątkiem
magnolie, sumie,
tulipanowce, cisy, wiązowce, pensylwańskiego)*
kasztanowce, platany, głogi,
ambrowce' kłęki
amerykańskie' korkowce
amurskie, 1arzęby (z
wyjątkiem pospolitego)'
graby*

* - Zgodnie z sugestią p. dr

P

Kojsa (pierwotnie Zespół zadaniowy proponował umleszczenle

jesionów w grupie III, a grabów w grupie IV).
** - Zgodnie z sugestią p. dr P Kojsa, do rozważenia przez gminy jest uwzględnienie zróżnicowań
regionalnych (regionalizacj a) w obrębie wojewódŻwa śląskiego. Np. gminy i powiaty beskidzkie
mogłoby rozważyć przesunięcie jodeł czy klona jawora do wyższej grupy, jako gatunków rodzimych.
Najlepszym punktem odniesienia byłyby mapy zasięgów poszczególnych gatunków.
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Ustalenie stawek oplat:

Pomimo, Że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. tJ . poz. 1354)
w sprawie opłat za usunięcie drzew i kzewów obniżyło dotychczasowe opłaty za uru*-ą zieleń, w
dalszym ciągu są one zby't wysokie, generując istotne kosŹy dla inwestorów próbujących icir uniknąć.
Ponadto kary, które stanowią dwukrotnośó opłat stają się nieegzekwowalne.
Powyższe obrazuje poniższa tabela zawierająca opłaty za dąb usuwany Z terenu niebędącego terenem
zieleni.

Gatunek

Obwód w cm

Dąb
Dąb
Dąb
Dąb

5l
101

201
301

SUMA

opłata sprzed
28.08.2016 r. w zł
11 064,44
34 208.50
102 117,45
165 179,77
312 s70,16

Oplata po
28.08.201ó r. w zl
6 358,70
12 508.93
28 040,8s
38 360"71
85 269,18

Przy ustalaniu stawek za usurięcie drzew przyjęto więc założenie stanowiące, Że dotychczasowa
opłata za drzewa i krzewy (obowiązuj ąca po 28.08.201 6 r. do

31 .12.2016 r') będzie o połowę niższa, a
tym sam}m doĘchczasowa opłata stanowiłaby aktualnie karę (co wynika z ustawy).
Pozatym, aby zasady naliczuia opłatbyły proste i czy.telne proponuje się, aby:
- nie różnicowaó stawek od przedziałów obwodów;
_ dla kazdej z czterech gnlp ustalić jedną stawkę.

opłata zgodnie z nowelizacją stanowi i1oczyn stawki i obwodu' tym samym progresywnie droższe są
drzewa starsze o większej wafiościprzyrodniczej i większych przyrostach.
W świetle powyższego proponuje się następujące stawki:

GRUPAI
20

GRUPAII

zł

40 zł

GRUPA III
80 zł

GRUPAIV

200 zł

KRZEWY
125

zł

Proponowane stawki ustalono jako średniąstawek wyliczonych przykładowo dla drzew o obwodów
pni: 101, 201' 301' 401, 501 cm odrębnie dla kazdej z 4 grlp. Powższe obrazuje załączona tabela
(załącznlk nr

1').

Sposób wvliczenia (w załączniku nr 1):
1) kolumna pierwsza: obwody drzew;
2) kolumna druga: opłata za dtzęwa o obw. pni 101, 201, 301, 401, 501 cm z I grupy opłatowej
(zgodnie z rozporząd'zenlem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. - Dz.U poz.1354),
'
która aktualnie stanowi karę;
3) kolumrta trzecia: wyliczenie opłaty dla drzew o poszczególnych obwodach z I grupy opłatowej
(aktualna kara d zielona przez 2);
4) kolumna czwaIta: obliczenie stawek dla drzew o poszczególnych obwodach z I grupy
opłatowej (aktualna opłata dzielona przez obwód drzewa);
5) kolumna piąta: obliczenie średniej stawki ze stawek dla drzęw o poszczególnych obwodach z I
grupy opłatowej (suma stawek dzielona przez 5);
6) zaokrąglenie uśrednionej stawki.

Kolejne kolumny analogi:znie dla pozostałych 3 grup drzew.
Wyliczenie sta''r ki za lm' krzewu rłedlug przyjętej metod1 jw.
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Zespół zadaniowy nie za|eca rozszerzenia ustawowego kataloqu wy|aczeń od stosowania
przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

