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Wieliczka - Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania Postępowanie  wszczyna  się  na  podstawie  wniosku  osoby
fizycznej,  osoby  prawnej,  inwestora  posiadających  grunty  na
terenie miasta i gminy Wieliczka. Zgłoszenie- wniosek składa się
do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Wieliczka-  Dzinnik  Podawczy  ul.
Powstania Warszawskiego 1. W czasie postępowania sprawdza się
właściwość  organu  decyzyjnego,  kompletność  złożonych
dokumentów, kompletność i prawidłowość zgłoszonych danych.
W  razie  zaistnienia  braków  formalnych  wzywa  się  stronę  do
uzupełnienia  złożonego  wniosku  lub  skorygowania  danych.
Prowadzone  postępowanie  administracyjne  oparte  jest  na
ustaleniach poczynionych podczas wizji terenowej. Postępowanie
kończy  się  wydaniem  decyzji  administracyjnej  wydanej  przez
Burmistrza.  Decyzja  może  być  warunkowana  wykonaniem
nasadzeń, uiszczeniem opłat.

UWAGA:
Nie należy zgłaszać drzew których obwód pnia na wysokości 5 
cm nie przekracza:
- 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego
- 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni publicznej

Kogo dotyczy Procedura dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, inwestorów  
posiadających grunty na terenie miasta i gminy Wieliczka. 

Wymagane dokumenty Wymagane są następujące dokumenty:
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania 
nieruchomością
- rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki w 
przypadku realizacji inwestycji określający usytuowanie drzewa 
lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości.



- decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu ( w przypadku kolizji  z obiektem budowlanym) 
- pełnomocnictwo (dotyczy osób reprezentujących zgłaszającego)
- dowód wniesienia opłaty (w przypadku pełnomocnictwa), 

Formularze/wnioski do 
pobrania

Wniosek dotępny rownież w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, ul. Limanowskiego 32 piętro II  pok. 33

Opłaty Opłata za pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wnoszona jest:
- w kasach UMiG Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32 lub ul. 
Powstania Warszawskiego 1
Opłaty za usuniecie drzew - inwestorzy
- na konto - Pozostałe dochody- nr: 20 8619 0006 0010 0200 
4705 0002

Jednostka/osoba 
odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - ul. Limanowskiego 32,
 32-020 Wieliczka
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro
pok. nr 33, nr tel. 12 26 34 225

Miejsce składania 
dokumentów

OSOBIŚCIE – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, dziennik 
podawczy, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.
POCZTĄ – na adres:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1,
32-020 Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

Termin załatwienia sprawy Miesiąc od dnia złożenia wniosku (art. 7b ust. 3 ustawy1)

Podstawa prawna 1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.
U. z  2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 
2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i 
gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306 ze zmianami)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Tryb odwoławczy Od  niniejszej  decyzji  stronie  przysługuje  odwołanie  do
Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie
ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i  Gminy  Wieliczka  w  terminie  14  dnia  doręczenia  decyzji.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
( art.130 § 2 k.p.a.)      

Uwagi i dodatkowe 
informacje

Wnioskodawca jest obowiązany informować o fakcie 
występowania drzew granicznych, występować jako inwestor (nie
jako osoba fizyczna)


