
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją

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,  NIP,
REGON;

2. oznaczenie  terenu,  na  którym  rosną  drzewa  lub  krzewy  –  podanie  numeru  działki
ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na
terenie Krakowa – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;

3. oznaczenie  drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia  (ilość,  gatunek,  obwód pnia
drzewa, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy);

4. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzewa lub krzewu oraz
termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy;

5. wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

I. Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Zgoda  właściciela  nieruchomości  na  planowane  usunięcie  drzew  lub  krzewów  (oryginał),
jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem.
Wymóg  uzyskiwania  zgody  właściciela  nie  dotyczy  posiadacza  nieruchomości  o
nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.

3. Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych
w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy zasadniczej.

4. W  przypadku  działania  przez  pełnomocnika  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  do
reprezentowania wnioskodawcy.

5. Rysunek, mapę lub, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji  inwestycji,
dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane –
określające  usytuowanie  drzewa  lub  krzewu  w  odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej  nieruchomości  Oznaczenie
drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia należy wykonać 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,  a w przypadku gdy na tej  wysokości
drzewo

  posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

  nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa



a) wysokości drzew i zasięgu ich koron,

b) powierzchni porośniętej krzewami w m2,

c) stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem na mapie
drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia).

Inwentaryzacja winna zawierać część  opisową oraz graficzną na kopii  aktualnej  mapy
zasadniczej  obejmującej  projekt  zagospodarowania  i  uzbrojenia  działki  lub  terenu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935 ze zm.). Oznaczenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z normą
PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania  działki  lub  terenu.  Inwentaryzacja  winna  być  złożona  w  2–ch
egzemplarzach.

1. Projekt planu:

a)  nasadzeń  zastępczych,  rozumianych  jako  posadzenie  drzew  lub  krzewów,  w liczbie  nie
mniejszej  niż  liczba  usuwanych  drzew  lub  o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w
rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b)  przesadzenia  drzewa  lub  krzewu  wykonany  w  formie  rysunku,  mapy  lub  projektu
zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie
drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 

2. Decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach albo  postanowienie  w sprawie  uzgodnienia
warunków realizacji  przedsięwzięcia  w  zakresie  oddziaływania  na  obszar  Natura  2000,  w
przypadku  realizacji  przedsięwzięcia,  dla  którego  wymagane  jest  ich  uzyskanie  zgodnie  z
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
oraz  postanowienie  uzgadniające  wydawane  przez  właściwego  regionalnego  dyrektora
ochrony  środowiska  w ramach  ponownej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  jeżeli  jest
wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

3. Zezwolenie  w  stosunku  do  gatunków  chronionych  na  czynności  podlegające  zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o
ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

III. NUMER KONTA

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów– 84 9550 0003 2004 0060 0011 0001

V. Forma załatwienia

 Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie 
drzew lub krzewów wraz z naliczeniem opłat.

VI. Termin załatwienia

W ciągu miesiąca,  a  w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia
złożenia kompletnego wniosku.




