
Uchwała Nr 666/XXV/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin, uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek opłat za usunięcie drzew różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek oraz 

obwód pnia drzewa. Wysokość stawek opłat stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Określa się wysokość stawki opłaty za usunięcie krzewów. Wysokość stawki opłaty za usunięcie jednego 

metra kwadratowego powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami wynosi 200 zł.  

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 666/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 r.

Stawka opłaty za 1 cm obwodu pnia dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Lp.

Obwód pnia
drzewa w cm
mierzonego

na wysokości
130 cm

Stawki w zł
I grupa II grupa III grupa IV grupa

kasztanowiec
zwyczajny, klon

jesionolistny, klon
srebrzysty, platan

klonolistny, robinia
akacjowa, topola,

wierzba

brzoza, czeremcha,
czereśnia, daglezja, 

jarząb pospolity 
jesion, jodła - 
z wyjątkiem

jodły koreańskiej,
klon czerwony, 
klon jawor, klon

zwyczajny, modrzew,
olcha, orzech, sofora

chińska, sosna,
sumak, świerk, wiąz,
wiśnia - z wyjątkiem

ałyczy i wiśni
wonnej, żywotnik

ałycza, ambrowiec
balsamiczny, choina

kanadyjska,
cypryśnik błotny, 

daglezja, dąb 
czerwony, glediczja, 
głóg, grusza, jabłoń, 

jałowiec, jarząb - 
pozostałe gatunki, 

kasztanowiec - 
pozostałe gatunki,

klon polny,
korkowiec amurski,
leszczyna turecka, 
lilak, lipa, morwa, 
oliwnik, orzesznik, 
rokitnik zwyczajny, 

surmia, wiśnia wonna

buk pospolity, cis, 
cyprysik, dąb - 

z wyjątkiem dębu 
czerwonego, grab 
pospolity, jodła

koreańska, kasztan 
jadalny, kłęk 
amerykański, 

magnolia, 
metasekwoja, 

miłorząb japoński, 
tulipanowiec

51-100 - 105,00 zł 168,00 zł 410,00 zł
101-150 38,00 zł 86,00 zł 174,00 zł 500,00 zł
151-200 32,00 zł 77,00 zł 194,00 zł 480,00 zł
201-250 27,00 zł 80,00 zł 195,00 zł 465,00 zł
251-300 26,00 zł 88,00 zł 187,00 zł 413,00 zł
301-350 27,00 zł 89,00 zł 174,00 zł 367,00 zł
351-400 32,00 zł 86,00 zł 161,00 zł 331,00 zł
401-450 34,00 zł 82,00 zł 149,00 zł 300,00 zł
451-500 35,00 zł 78,00 zł 138,00 zł 274,00 zł

Ponad 501 35,00 zł 76,00 zł 133,00 zł 263,00 zł
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