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UCHWALA Nr 170/xxVIJ2017 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 02 czerwca 2017 r. 

w sprawie usuwania drzew i krzewow oraz okreslenia wysokosci stawek oplat za 
usuni'tcie drzew i krzewow na terenie Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorz<j.dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 83fust. la. pkt 5) lit. c), d), 
e) i 1 b, art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2134 z pozn. zm.), po przeprowadzaniu konsultacji spolecznych Rada Gminy Nowe 
Miasto uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

OkreSla siy, ze przepis6w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody 
nie stosuje siy do drzew i krzew6w polozonych na terenie Gminy Nowe Miasto jezeli 
usuniycie dotyczy drzew i krzew6w wszystkich gatunk6w kt6re polozone s<j.: 

1) 	 w pasie drogi publicznej gminnej, 
2) 	 na terenach objytych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzjami 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w celu umozliwienia 
uzytkowania grunt6w zgodnie z przeznaczeniem terenu, 

3) na terenie row6w melioracyjnych stanowi<j.cych urz<j.dzania melioracji szczeg6lowej. 
§2 

Na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadza siy nastypuj<j.ce jednolite stawki oplat za 
usuniycie drzew i krzew6w: 

1) 5 zlotych dla wszystkich drzew za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 
cm, 

2) 3 zlote dla wszystkich krzew6w za 1 m2 powierzclmi pokrytej krzewami. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§4 

Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogioszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZASAONIENIE 


Zgodnie z art. 83 f ust. 1 a ustawy 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Oz. 
U. z 2016 r., poz. 2134 z pozn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwaly, stanowi~cej akt prawa 
miejscowego, moze okreslic, ze przepisow art. 83 ust. 1 nie stosuje siy do innych drzew lub 
krzewow wskazanych w oparciu 0 nastypuj~ce kryteria: 

a) polozenie w pasie drogowym drogi publicznej, 

b) rodzaj uzytku wynikaj~cy z ewidencji gruntow i budynkow, 

c) okreslone przeznaczenie nieruchomosci wynikaj~ce z mleJscowego planu 


zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 0 warunkach zabudowy 
zagospodarowania terenu. 

Przyznane radzie gminy kompetencje wart. 83f ust. 1 a ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z p6Zn. zm.), pozwala na zwolnienie koniecznosci 
uzyskania pozwolenia na usuniecie drzew lub krzewow ktore, po1ozone s~ w pasie dogi 
publicznej. Wskazanie drzew do usuniycia na etapie projektu inwestycyjnego jest czystokroc 
bardzo trudne, a wnioskowanie 0 uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew na etapie 
realizacyjnym jest zbyt poznym procesem powoduj~cym op6Znienia inwestycyjne. 

Ustawodawca dopuszcza rowniez mozliwosc zwolnienia z koniecznosci uzyskania 
pozwolenia na usuniecie drzew lub krzewow z terenow objytych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja 0 warunkach zabudowy. Oziyki temu 
przyspieszeniu ulegn~ procedury zwi~zane z planowaniem i realizacj~ inwestycji, Co w 
efekcie zachyci przedsiybiorcow do wiykszego zainteresowania terenami Gminy Nowe 
Miasto przy realizacji swoich zamierzen inwestycyjnych. Moze to skutkowac tworzeniem siy 
nowych miejsc pracy oraz ogolnym uatrakcyjnieniem regionu. 

Zgodnie z art. 85 ust. 4a ustawy 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 

2016 r., poz. 2134 z p6Zn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwa1y, stanowi~cej akt prawa 

miejscowego, okresla wysokosc stawek oplat, 0 ktorych mowa wart. 85 ust. 1 i 3, jednolicie 

dla wszystkich drzew lub krzewow, albo roznicuj~c je ze wzglydu na: 

- rodzaj lub gatunek drzew lub krzewow; 

- obwod pnia drzewa lub powierzchniy krzewu albo krzewow rosn~cych w skupisku. 

Przyznane radzie gminy kompetencje wart. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z pozn. zm.), pozwalaj~ na ustalenie wysokosci stawek oplat za 

usuniecie drzew i krzewow. Zgodnie z art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2134 z pom. zm.), W przypadku nie usta1enia stawek 0 ktorych mowa art. 85 

ust. 5 i ust. 6 byd~ stosowane maksymalne stawki wynosz~ce: 


1) 500 zl za 1 cm obwodu pnia drzewa; 

2) 200 zl za 1 m2 powierzchni krzewow. 
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