Karta usługi / procedura zewnętrzna nr WS-20
URZĄD MIASTA
KRAKOWA

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych
w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne
i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1. Załatw sprawę elektronicznie
www.bip.krakow.pl
2. Załączniki
WNIOSEK - formularz
3. Wersja w języku migowym
brak
4. Sprawę załatwia
Wydział Kształtowania Środowiska, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków - Referat
Ochrony Zieleni
5. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
I. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza
nieruchomości, zawierający:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości, PESEL, NIP, REGON,
2. oznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew - określenie numeru
ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie Krakowa – nazwa
ulicy, numer posesji,
3. oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek,
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, wielkość
powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy),
4. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (wg miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów),
5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
6. termin przesadzenia lub posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte
drzewa lub krzewy.
II. Załączniki do wniosku:
1. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia w formie
inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie
objętym inwestycją z określeniem:
a) gatunków drzew i krzewów,
b) obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi,
c) wysokości drzew i zasięgu ich koron,
d) powierzchni porośniętej krzewami w m2,
e) stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew
i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie
Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej
mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego
inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów

budowlanych, sieci uzbrojenia terenu oraz granice nieruchomości) ze
wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.
Inwentaryzacja winna być złoŜona w 2–ch egzemplarzach.
2. Tytuł prawny władania nieruchomością.
3. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał)
jeŜeli posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego wieczystym
uŜytkownikiem. W przypadku, gdy drzewa i krzewy rosną na terenie
zarządzanym przez jednostki miejskie (ZIKiT, ZBK, ZCK), zgodę od tych
jednostek na usunięcie kolidujących drzew i krzewów. Wymóg uzyskiwania
zgody właściciela nie dotyczy nieruchomości, gdzie właścicielem jest Gmina
Miejska Kraków lub Skarb Państwa oddanych w trwały zarząd, dzierŜawionych,
uŜytkowanych przez wnioskodawcę lub oddanych w uŜyczenie wnioskodawcy.
4. Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub
posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy
jak wyŜej.
5. W przypadku działania przez przedstawiciela naleŜy dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania wnioskodawcy.
III. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
1. Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o
ustaleniu warunków zabudowy lub ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, a w przypadku robót, dla których decyzja
pozwolenia na budowę nie jest wymagana - oświadczenie o zamiarze
wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia lub zaświadczenie
o przyjęciu bez sprzeciwu zamiaru wykonania robót budowlanych.
2. Kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna)
zatwierdzona przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK lub inny organ
wydający pozwolenie na budowę. W przypadku decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna),
sporządzona przez architekta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
3. Projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy
zasadniczej w fazie projektu budowlanego.
4. Preliminarz opłat za usuwane (wycinane lub przesadzane) drzewa lub krzewy
i projekt przesadzenia lub zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami.
Opłata za usunięcie drzew i krzewów usuwanych z pasa drogowego w ramach
przebudowy drogi oraz usuwanych w ramach przebudowy linii kolejowych nie
obowiązuje.
6. Opłaty
1. Opłata skarbowa od złoŜenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małŜonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z
opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej moŜna dokonywać na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez
ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie
Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej naleŜy
załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.
2. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów w wysokości określonej w wydanym
zezwoleniu.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000
7. Forma załatwienia
Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej)
na usunięcie drzew lub krzewów wraz z naliczeniem opłat.
8. Termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch
miesięcy od dnia złoŜenia kompletnego wniosku.
9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1. Protokół z oględzin w terenie lub rozprawy administracyjnej w terenie z
udziałem stron.
2. Zgoda właściciela - Gminy Miejskiej Kraków lub Skarb Państwa w przypadku
nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarb
Państwa oddanych w trwały zarząd, dzierŜawionych, uŜytkowanych przez
wnioskodawcę lub oddanych w uŜyczenie wnioskodawcy.
3. Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku wydawania
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną
krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.
4. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w przypadku
wydawania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi
publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli.
10. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2
oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
11. Podstawa prawna
1. Art. 83, art. 84 ust. 1–5, art. 85 ust. 1, 3, 6, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2013 r. poz.627, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie
stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228,
poz. 2306, z późn. zm.).
3. Art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (t.j Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z późn. zm.).
4. § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3–5, ust. 3 pkt 4, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 10 lit. e
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).
5. Art. 35, 77, 50 § 1, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013r. poz. 267).
6. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

12. Informacje dodatkowe dla klienta
1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2

ustawy o ochronie przyrody).
2. W celu usunięcia drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym
kolidujących z planowanym wjazdem na teren inwestycji z wnioskiem
występuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przy ul.
Centralnej 53.
3. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew
i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i
krzewów (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):
a) w lasach;
b) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu
przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
c) na plantacjach drzew i krzewów;
d) których wiek nie przekracza 10 lat;
e) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
f) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
połoŜonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w
odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału;
g) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a takŜe utrudniają
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach
zasp śnieŜnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
h) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
i) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na
potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych;
j) znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.)).
4. W przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
pod warunkiem przesadzenia ich lub zastąpienie innymi drzewami lub
krzewami, wnioskodawca moŜe wystąpić po upływie 3 lat od daty
przesadzenia albo posadzenia nowych do Wydziału Kształtowania Środowiska
o umorzenie naleŜności z tytułu ustalonej opłaty w przypadku, gdy
przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały
Ŝywotność, lub jej nie zachowały z przyczyn niezaleŜnych od posiadacza
nieruchomości W przypadku braku wniosku strony, organ podejmie
postępowanie w sprawie umorzenia opłat. (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie
przyrody).
5. JeŜeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały
Ŝywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz
nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia
drzew (art. 84 ust. 5a ustawy o ochronie przyrody).
6. Na wniosek, złoŜony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja z naliczaniem
opłat stała się ostateczna, opłatę moŜna rozłoŜyć na raty lub przesunąć termin
jej płatności, na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata, jeŜeli przemawia za tym sytuacja
materialna wnioskodawcy (art. 87 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).
7. Stawki za usunięcie drzew lub krzewów podlegają z dniem 1 stycznia kaŜdego
roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budŜetowej. Minister

właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października kaŜdego
roku, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość tych stawek (art. 85 ust.
7 i 8 ustawy o ochronie przyrody).
8. Niniejsza procedura dotyczy równieŜ zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych oraz
budową dróg publicznych (poza drzewami i krzewami usuwanymi
z nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej)
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