
 
Zezwolenia na wycinkę drzew i/lub krzewów 
 
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 
W celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów należy złożyć wniosek zawierający następujące elementy: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; 
2) lokalizację nieruchomości, na której rośnie wnioskowana do usunięcia zieleń; 
3) gatunki zieleni wnioskowanej do usunięcia w tym: nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia [cm] mierzony na 
wysokości 130 cm od ziemi i 5 cm od ziemi i/lub nazwę gatunku krzewu i wielkość powierzchni [m2] z której zostaną 
usunięte; 
4) przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy; 
5) przyczyna zamierzonego usunięcia drzewu i/lub krzewu; 
6) Termin usunięcia drzew i/lub krzewów. 
Dodatkowo do wniosku należy załączyć: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (składa 
właściciel tych urządzeń – linii energetycznych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń 
przesyłowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 
2) pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie zieleni, jeżeli jest wymagana; 
3) rysunek, mapę albo 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 drzew/krzewów w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 
4) projekt planu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz  
z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie wykonania: 
- nasadzeń zastępczych – jeżeli są planowane, 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 art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, 
- przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane; 
5) 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 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 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; 
6) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w ustawie z 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 19 oraz w art 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, 15, jeżeli zostało 
wydane; 
7) oświadczenie o udostępnieniu informacji mieszkańcom o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów, dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych, składane 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Za usunięcie drzew lub krzewów organ nalicza opłaty, których stawki określane są w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku 
drzewa. W przypadkach określonych w art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organ nie nalicza 
opłat. 
Opłatę uiszcza się przelewem na konto Gminy Karpacz: 
Bank Zachodni WBK I Oddział Karpacza, nr konta: 49 1090 1926 0000 0005 1416 2884.  
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: 
Osobiście: Budynek A, Kancelaria Urzędu Miejskiego w Karpaczu 



Listownie na adres: Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 
Przy użyciu komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1114): kancelaria@karpacz.eu  
 
MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI: 
Budynek A, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Piętro II, pokój nr 14, tel. 75 76 19 662 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI: 
Wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 
 
CZAS REALIZACJI USŁUGI: 
Ustawowy termin wydania zezwolenia to nie dłużej niż jeden miesiąc od daty złożenia wniosku. Przy sprawach 
wymagających dodatkowych wyjaśnień termin ten może zostać przedłużony, o czym Wnioskodawca zostanie 
poinformowany na piśmie droga pocztową. 
 
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem 
Burmistrza Karpacza w terminie 14 dni pod dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Kancelarii Urzędu 
Miejskiego. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 
 
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW: 
Decyzję można odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pocztą. Osoby zainteresowane odbiorem osobistym decyzji 
proszone są o zamieszczenie na wniosku odpowiedniej informacji oraz nr telefonu w celu powiadomienia, że decyzja 
jest gotowa do odbioru. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651, z późn. zm.) 
 
UWAGI: 
Uzyskania zezwolenia nie wymagają, zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i 
doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni; 
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu 
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu; 
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z 
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną 
krajobrazową; 



12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu 
ochrony dla obszaru Natura 2000; 
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo 
powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o 
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub 
powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 
ust. 2f. 


