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Załącznik do karty usługi nr WS-23 
URZĄD MIASTA KRAKOWA  

Wydział Kształtowania Środowiska 
os. Zgody 2, 31-949 Kraków 

 
 

 

Zarejestrowano: 

 
........................................................................... 

miejscowość,    data 
 
 
Art. 83, art. 83 a – f, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1651). 
 

WNIOSEK O WYDANIE  
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
ZAGRAśAJĄCYCH FUNKCJONOWANIU SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

 

WNIOSKODAWCA : 

Nazwa przedsiębiorstwa (właściciela sieci uzbrojenia terenu): 

....................……………………………………………………................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

NIP...............................................,REGON........................................................................................................ 

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ............................................... ...............................................       fax. .............................................. 

PEŁNOMOCNIK  (jeŜeli został ustanowiony): 

Imię i nazwisko: …………………………………...................……………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ............................................... ...............................................       fax. .............................................. 

 
1. Oznaczenie terenu, na którym rosn ą drzewa lub krzewy:  
 
Teren połoŜony w Krakowie przy ul. ………………………………………………..…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 

..............................................................................................................................obręb…….............................. 

..............................................................................................................................obręb…….............................. 

..............................................................................................................................obręb…….............................. 
 

..............................................................................................................................obręb…….............................. 

2. Wskazanie czy usuni ęcie wynika z celu zwi ązanego z prowadzeniem działalno ści gospodarczej : 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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3. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do u suni ęcia:  
 
..… sztuk drzew niŜej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi a w 
przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
a) posiada kilka pni – obwód kaŜdego z tych pni, 
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniŜej korony drzewa; 
 
Lp. Gatunek Obwód Lp. Gatunek Obwód 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
..… sztuk krzewów zajmujących powierzchnię ................ m2, niŜej podanych gatunków: 
Lp. Gatunek Pow. w m2 Lp. Gatunek Pow. w m2 

      

      

      

      

 
4. Przyczyn ą usuni ęcia drzew lub krzewów jest:  ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
5. Usuni ęcie w/w drzew lub krzewów nast ąpi w terminie:  ............................................................................ 

(określić datę) 
 

6. Posadzenie nowych drzew lub krzewów nast ąpi w terminie:  .........................……… 
(określić datę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................    ...................................................... 
(data)                (podpis wnioskodawcy) 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:  
1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego (dotyczy urządzenia słuŜącego do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 
energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, jeŜeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa);złoŜone 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.1:  
 
.................................................................................................................................................................... 

2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia wykonać w formie inwentaryzacji zieleni 
(wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie 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 kaŜdego z tych pni, 
•  nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniŜej korony drzewa 

c) wysokości drzew i zasięgu ich koron,  
d) powierzchni porośniętej krzewami w m2, 
e) stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów 

przeznaczonych do usunięcia (wycinki) na mapie. 
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. z 2012 r. poz. 462). Oznaczenia drzew i krzewów 
naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne 
stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu w celu wykazania zbliŜenia drzew do 
sieci uzbrojenia terenu stwarzającego zagroŜenie dla sieci 

3 Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania posadzonych w zamian drzew lub krzewów 
z zaznaczeniem ich na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki 
lub terenu2 

4. Projekt planu na podstawie art. 83b ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody 
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej 

niŜ liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niŜ powierzchnia usuwanych krzewów, 
stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

    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 

5. 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, 
jeŜeli zostało wydane 

6. Pełnomocnictwo3 
7. Zdjęcie drzew lub krzewów (szt. ...........)4 

5 
 

                                                 
1 odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntu, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt 
notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa dzierŜawy, inne 
2 dotyczy przypadków, gdy drzewa lub krzewy są sadzone na działce, do której inwestor nie posiada tytułu prawnego 
3 wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika 
4 opcjonalnie 
 

 
  
 


