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Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Ochrony Środowiska 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. + 48 91 42 45 838, fax: + 48 91 42 45 627 

wosr@um.szczecin.pl, www.szczecin.pl 
 

 

WOŚr-6 
 

Szczecin dn., ....................................... 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat 

 
WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa………………………………………….......……………………. 

Miejsce zamieszkania lub adres siedziby ……………………………………………………......…….………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: ………………………………...……….. 

 

PEŁNOMOCNIK: 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa………………………………………………….......……………. 

Miejsce zamieszkania lub adres siedziby …………………………………………………………….....…...…. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: …………………………………..…..….. 

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa……………………………………………………….......………. 

Miejsce zamieszkania lub adres siedziby …………………………………………………………........………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: …………………………………....…….. 

 
 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 

§1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137), że: 

 jestem jedynym właścicielem nieruchomości* 

 nieruchomość jest współwłasnością następujących podmiotów (należy wypisać wszystkich 

współwłaścicieli terenu, na którym rosną drzewa lub krzew, w tym współmałżonków, osoby 

fizyczne, osoby prawne, fundacje, inne)*: 

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

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

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

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

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

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

1) Usunięcie drzew(a)/krzew(ów) z terenu położonego w Szczecinie przy ul. …………………............….... 

…………………………………………………………, w dzielnicy ……………………….…………..., 

obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem: 

dz. nr ……………….., obręb …………………… 

dz. nr ……………….., obręb …………………… 

dz. nr ……………….., obręb …………………… 

 

2) ……….. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm nad 

poziomem terenu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych 

pni, b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 
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Lp. Nazwa gatunku 
Obwód pnia 

[cm] 
Lp. Nazwa gatunku 

Obwód pnia 

[m] 

      

      

      

      

 

3) ……..… sztuk krzewów o powierzchni …………m
2
 niżej podanych gatunków 

 

Lp. Nazwa gatunku 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Lp. Nazwa gatunku 
Powierzchnia 

[m
2
] 

      

      

      

      

 

4) Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów ……………………………………………………….........…… 

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

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

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

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

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

 

5) Drzewa/krzewy usuwane są w związku z działalnością gospodarczą: tak/nie* 

*niepotrzebne skreślić 

 

6) Termin usunięcia drzew lub krzewów ……………………………………………………….........………. 

 

7) Termin planowanego wykonania nasadzeń zastępczych ………………………………….............……… 

 

 

 

 

 

……………………………………………   ……………………………………………. 
/data/        /podpis/ 

 

 

 
 

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 

 

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

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) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 

terenach zieleni; 

 

 

Załączniki: 

1) zgoda właściciela / właścicieli nieruchomości; 

a) w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze      

wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji* 

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie 

o posiadanym prawie własności  urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 
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3) oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 – dotyczy wniosku 

składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty. 

4) rysunek, mapa 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 

drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości; 

5) w przypadku prowadzenia inwestycji przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej: 

a) szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna (mapa z naniesiona lokalizacją drzew lub krzewów 

oraz część opisowa); 

b) rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania terenu przedstawiający nasadzenia zastępcze wraz 

z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym 

terminie ich wykonania – w przypadku planowania wykonania nasadzeń zamiennych; 

c) rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania terenu przedstawiający miejsce przesadzenia drzew 

lub krzewów wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu 

i planowanym terminie ich wykonania – w przypadku planowania przesadzenia drzew lub 

krzewów; 

6) zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody w przypadku wydawania zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu 

przyrody. 

7) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym 

w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli zostało wydane; 

8) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych lub kopię potwierdzenia złożenia 

wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę; 

9) dokument potwierdzający zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń wodnych  - w przypadku wniosku 

składanego przez zarządcę cieku wodnego; 

10) w przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za 

wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta). 
 

 

 

 


