Karta usługi / procedura zewnętrzna nr WS-21
URZĄD MIASTA
KRAKOWA

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób
fizycznych usuwanych z przyczyn niezwiązanych 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.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od
posiadacza nieruchomości zawierający:
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości, PESEL, NIP, REGON,
oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew - określenie numeru
ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie Krakowa - nazwa
ulicy, numer posesji,
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). W przypadku, kiedy
usunięcie dotyczy minimum 20 szt. drzew rosnących w grupie, zalecane jest
przedłoŜenie inwentaryzacji zieleni wykonanej na całej działce, z której będą
usuwane drzewa, z zaznaczeniem egzemplarzy przeznaczonych do usunięcia,
przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (wg miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów),
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
termin przesadzenia lub posadzenia nowych egzemplarzy w zamian
za usunięte drzewa lub krzewy.

II. Załączniki do wniosku:
1. Tytuł prawny władania nieruchomością
2. 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.
3. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na
tej nieruchomości. W przypadku wniosku na wydanie zezwolenia na usunięcie
więcej niŜ 20 drzew szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie objętym
wnioskiem z określeniem:
1. gatunków drzew i krzewów,
2. obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi,
3. wysokości i zasięgu korony drzew,
4. powierzchni pokrytej krzewami w m2,
5. stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew i
krzewów przeznaczonych do usunięcia.
4. Dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub
pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia)
w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.
5. Od zarządcy cieku wodnego oświadczenie o zamiarze wykonania modernizacji
cieku wodnego oraz zgodę właścicieli działek (oryginał) na usunięcie drzew lub
krzewów z ich terenu w przypadku, gdy działka, z której są usuwane drzewa i
krzewy nie jest własnością zarządcy cieku.
6. W przypadku działania przez przedstawiciela naleŜy dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania wnioskodawcy.
7. Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzonych lub
posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy
zasadniczej
III. Dokumenty wymagane w postępowaniu w przypadku prowadzenia inwestycji
przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
naleŜy przedłoŜyć:
1.
Kserokopię 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 zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych .
2.
Kserokopię projektu zagospodarowania działki lub terenu (część
graficzna) zatwierdzoną przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK. W
przypadku decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego
- kserokopię projektu
zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna) sporządzoną przez
architekta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
3.
Szczegółową inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją,
wykonaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt
zagospodarowania działki lub terenu objętego inwestycją (a w szczególności
układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia
terenu oraz granice nieruchomości) ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew
lub krzewów z tą inwestycją, wraz z częścią opisową. Inwentaryzacja winna
być złoŜona w 2-ch egzemplarzach.
4.
Projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy
zasadniczej.
4 Opłaty
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.
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.
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. 86 ust. 1 i 2, 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. 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)
3. 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. Procedura dotyczy usuwania drzew i krzewów w przypadku, gdy (art. 86 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody):
1. na ich usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. zagraŜają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych;
3. zagraŜają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeństwu Ŝeglugi;

4. posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
5. usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów
działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew
i krzewów;
6. obumarły lub nie rokują szansy na przeŜycie, z przyczyn niezaleŜnych od
posiadacza nieruchomości;
7. są topolami o obwodzie pnia powyŜej 100 cm, mierzonego na wysokości
130 cm, nienaleŜącymi do gatunków rodzimych, jeŜeli zostaną zastąpione
w najbliŜszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
8. ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
9. usuwane są z grobli stawów rybnych;
10. ich usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych słuŜących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej
w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń.
2. 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).
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):
1. w lasach;
2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody
- na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3. na plantacjach drzew i krzewów;
4. których wiek nie przekracza 10 lat;
5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
6. 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;
7. 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;
8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
10. 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. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.)).

Opracował:
Jadwiga Kurdziel
Data: 15.04.2014 r.

Zaopiniował: Radca Prawny
Małgorzata Mastalerz
Data: 17.04.2014 r.

Zatwierdził: Dyrektor:
Ewa Olszowska - Dej
Data: 22.04.2014 r.

