UCHWAŁA NR XXXVIII/224/17
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Na podstawie art. 85 ust. 4a, ust. 5 oraz 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2134 ze zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się stawki opłat za usunięcie drzew, różnicując je ze wzlędu na rodzaj lub gatunek drzewa,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Stawki za usunięcie drzew należących do rodzajów lub gatunków innych niż wymienione w załączniku do
niniejszej uchwały, określa się jak dla drzew o zbliżonej wartości przyrodniczej, które zostały wymienione w tym
załączniku.
3. Określa się stawkę opłaty za usunięcie krzewów w wysokości 100,00 zł za każdy 1m2 powierzchni gruntu
pokrytej usuwanymi krzewami, jednolicie dla wszystkich gatunków krzewów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady:
Z. Palak
1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2249, 2260, z 2017 r., poz. 132.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/224/17
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

L.p.
1.
2.

3.

4.

Rodzaje, gatunki drzew
Drzewa szybko rosnące: kasztanowiec zwyczajny, klon
jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia
akacjowa, topola, wierzba
Drzewa umiarkowanie rosnące: 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
Drzewa wolno rosnące: ałycza, ambrowiec balsamiczny,
buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń,
jarząb pospolity, klon polny, klęk amerykański, korkowiec
amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński,
morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec
amerykański, wiśnia wonna
Drzewa bardzo wolno rosnące: cis, cyprysik, głóg,
jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik,
żywotnik zachodni
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Stawka opłaty za 1 cm obwodu
pnia drzewa mierzonego na
wysokości 130 cm [zł]
25,00
50,00

100,00

150,00
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