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Załącznik nr 3 

STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW 

Stawki jednostkowe w tys. zł za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokośc i 130 cm 

Lp. Rodzaje i gatunek (odmiana) drzew przy obwodzie 

do 26- 51 - 101- powyżej 

25 cm 50 cm 100 cm 200 cm 200 cm 

1 Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, gro-
chodrzew 27 54 108 144 117 

2 Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące). kasz-
tanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, daglezja, 
choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona 72 135 270 270 270 

3 Dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, 
jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki 
i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy i wiśni, orzech, leszczyna 
turecka, brzoza (gatunki i odmiany pozostałe), jodła zwyczaj-
na, świerk (gatunki i odmiany pozostałe) , żywotnik, platan 
klonolistny, wiąz 180 450 900 1350 1800 

4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, 
korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik 900 1350 1800 2700 3600 

5 Inne drzewa owocowe 54 54 90 54 36 

Uwaga: 1. W razie usuwania drzewo pniu niższym od 130 cm, obwód należy mierzyć bezpośrednio pod koroną. 
2. W razie usuwania drzew mających więcej niż jeden pień , opłatę oblicza się za każdy pień oddzielnie. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 11 grudnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprze
strzeganie wymagań ochrony środowiska . 

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 
Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, 
poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grud
nia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar 
pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środo
wiska (Dz. U. Nr 41, poz. 240 i z 1990 r. Nr 42, poz. 246) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 wyraz "jednorazowej" zastępuje się wyrazem 
"jednostkowej" , 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Dobowa stawka kary pieniężnej za przekrocze

nie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego 
do środowiska za każdy dB(A) przekroczenia wyno
si: 

w przedziale w tysiącach złotych 

od 1 do 5 dB(A) 40 
od 6 do 10 dB(A) 67 
od 11 do 15 dB(A) 108 
16 dB(A) i więcej 162 

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie o
kreślone w załączniku do niniejszego rozporządze 

nia. 

§ 2. W razie gdy stwierdzone naruszenię wymagań 

ochrony środowiska, o którym mowa w § 1, 2, lub 7, nie 
zostało usunięte do dnia 31 grudnia 1990 r., ustala się nowy 
wymiar kary godzinowej lub dobowej z terminem naliczania 
od dnia 1 stycznia 1991 r., stosując stawki kar obowiązujące 
od tego dnia. 

§ 3. Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity 
tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
1987 r. w sprawie wysokości , zasad i trybu nakładania kar 
pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony śro
dowiska, z uwzględn ieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z za
stosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punk
tów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 11 grudnia 1990 r. (poz. 512) 

STAWKI KAR PIENIĘŻNYCH ZA ZNISZCZENIE LUB USUWANIE DRZEW ORAZ ZNISZCZENI.E ZIELENI 

Stawki jednostkowe w tys. zł za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości ścięcia 

Lp. Rodzaje i gatunek (odmiana) drzew przy obwodzie 

do 26- 51- 101- powyżej 

25 cm 50 cm 100 cm 200 cm 200 cm 

1 Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, gro-
chodrzew 48 97 194 259 210 

2 Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), kasz-
tanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, daglezja, 
choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona 129 243 486 486 486 

3 Dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, 
jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące) , gatunki 
i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy i wiśni, orzech, leszczyna . 
turecka, brzoza (gatunki i odmiany pozostałe), jodła zwyczaj -
na, świerk (gatunki i odmiany pozostałe), żywotnik, platan 
klonolistny, wiąz 324 810 1620 2430 3240 

4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, 
korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik 1620 2430 3240 4860 6480 

5 Inne drzewa owocowe 97 97 162 97 65 

Rodzaje zieleni Stawki jednostkowe kar pieniężnych za 1 m2 w tys. zł 

Krzewy 540 
Trawniki 108 
Kwietniki 1080 

513 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 11 grudnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. 

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 
201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycz
nia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód 
i urządzeń wodnych (Dz. U. z 1988 r. Nr 37; poz. 295 
i z 1990 r. Nr 42, poz. 243) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 3: 
a) w ust. 1: 

- w pkt 1 kwotę ,,36,00 zł" zastępuje się kwotą 
,,90,00 zł", 

- w pkt 2 kwotę" 180,00 zł" zastępuje się kwotą 
,,450,00 zł", 

b) w ust. 3: 
- w pkt 1 kwotę ,,15,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,40,00 zł", 
- w pkt 2 kwotę ,,72,00 zł" zastępuje się kwotą 

" 180,00 zł", 

c) w ust. 4: 
- w pkt 1 kwotę" 180,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,450,00 zł", 
- w pkt 2 kwotę ,,540,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,1350,00 zł", 

d) w ust. 5: 
- w pkt 1 kwotę ,,72,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,180,00 zł", 
- w pkt 2 kwotę ,,216,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,540,00 zł"; 
2) w § 4 kwotę ,,3,00 zł" zastępuje się kwotą ,,8,00 zł", 
3) w § 5: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz ścieków z zakładów 
przemysłu chemicznego", 

b) w pkt 2 po wyrazach "zawiesiny ogólnej" dodaje się 
wyrazy "oraz sumy jonów chlorków i siarczanów"; 

4) w § 6 skreśla się pkt 3, 
5) w § 7: 

a) w ust. 1: 
- po wyrazach "ładunków zanieczyszczeń" skreśla 

się wyrazy "oraz od klasy czystości wód, do 
których ścieki są wprowadzane", 

- po wyrazach "zawiesina ogólna" dodaje się wy
razy "suma jonów chlorków i siarczanów", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz ścieków z zakładów 
przemysłu chemicznego", 

c) w ust. 4: 
- w pkt 1 kwotę ,,3600,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,11880,00 zł", 
- w pkt 2 kwotę ,,1440,00 zł" 'zastępuje się kwotą 

,,4750,00 zł", 
- w pkt 3 kwotę ,,900,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,2970,00 zł", 


