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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew

Na podstawie art. 47l ust. 4 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.

Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189

i Nr 145, poz.1623, z 2002 r. Nr 130, poz.1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.



Dziennik Ustaw Nr 99 — 6668 — Poz. 907

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usu-
niecie bez zezwolenia pobiera si´ kary, oraz jed-
nostkowe stawki tych kar;

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç kar.

§ 2. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których
usuni´cie bez zezwolenia pobiera si´ kary, oraz jed-
nostkowe stawki tych kar sà okreÊlone w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.

§ 3. Kar´ pieni´˝nà za usuni´cie drzewa bez zezwo-
lenia na obszarze ochrony uzdrowiskowej albo na tere-
nie parku, zieleƒca, bulwaru, promenady i zieleni osie-
dlowej, a tak˝e na nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków, wymierza si´, stosujàc stawki o 50% wy˝sze
od stawek okreÊlonych w za∏àczniku.

§ 4. Kar´ pieni´˝nà za usuni´cie bez zezwolenia
drzewa obumar∏ego wymierza si´, stosujàc stawki za-

warte w za∏àczniku do rozporzàdzenia, przemno˝one
przez wspó∏czynnik 0,1. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
kar pieni´˝nych za naruszanie wymagaƒ ochrony Êrodowi-
ska oraz rejestru decyzji dotyczàcych tych kar (Dz. U.
Nr 162, poz. 1138), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143,
poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) utraci moc z dniem
30 czerwca 2003 r. 

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 6 maja 2003 r. (poz. 907)

RODZAJE I GATUNKI (ODMIANY) DRZEW, ZA KTÓRYCH USUNI¢CIE BEZ ZEZWOLENIA POBIERA SI¢ KARY,
ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI TYCH KAR*

Lp. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew

Jednostkowe stawki w z∏ za 1 cm obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokoÊci 130 cm

przy obwodzie

do 25 cm 26—50
cm

51—100
cm

101—200
cm

powy˝ej
200 cm

1 2 3 4 5 6 7

1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czerem-
cha, grochodrzew 

23,0 43,0 91,0 95,0 117,0

2 Klon (pozosta∏e gatunki i odmiany szybko rosnà-
ce), kasztanowiec, morwa, jesion, Êwierk pospoli-
ty, sosna zwyczajna, daglezja, choina, modrzew,
brzoza gruczo∏kowata i omszona

58,0 112,0 225,0 225,0 225,0

3 Dàb, buk, grab, lipa, iglicznia, g∏óg — forma drze-
wiasta, jarzàb, klon (gatunki i odmiany wolno ro-
snàce), gatunki i odmiany ozdobne jab∏oni, Êliwy,
wiÊni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozosta-
∏e gatunki i odmiany), jod∏a pospolita, Êwierk (po-
zosta∏e gatunki i odmiany), sosna (pozosta∏e ga-
tunki i odmiany), ̋ ywotnik (wszystkie gatunki), pla-
tan klonolistny, wiàz 

143,0 372,0 750,0 1 127,0 1 459,0

4 Jod∏a (pozosta∏e gatunki i odmiany), tulipanowiec,
magnolia, korkowiec, mi∏orzàb, metasekwoja, cis,
cyprysik

750,0 1 127,0 1 459,0 2 227,0 2 992,0

ObjaÊnienie:
* Za usuni´cie lub zniszczenie drzew rodzajów i gatunków (odmian) innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia

stawki kar ustala si´ jak dla drzew o podobnej wartoÊci przyrodniczej, wymienionych w tym za∏àczniku.


