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WOŚr-17 
 

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

 

WNIOSEK 
o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska  

pod kątem ochrony zieleni (promesa) 
 

 

WNIOSKODAWCA:        
 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: ...................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania (adres siedziby): 

a) kod, miejscowość, ulica, numer 

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

b) telefon kontaktowy ............................................................... adres e–mail...................................................... 

właściciel   współwłaściciel     wieczysty użytkownik      zarządca 

inne (wpisać jaki): .......................................................................................................................................... 
 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony): 

 

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

Miejsce zamieszkania: 

a) kod, miejscowość, ulica, numer........................................................................................................................ 

b) telefon kontaktowy .......................................................................................................................................... 

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: 
 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa:....................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania (adres siedziby): 

a) kod, miejscowość, ulica, numer........................................................................................................................ 

b) telefon kontaktowy .......................................................................................................................................... 

 

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. Uzgodnienie planowanego usunięcia drzew/krzewów z terenu położonego w Szczecinie przy ulicy: 

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

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

obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 

Dz.Nr...............................................................obręb............................................................................................. 

Dz.Nr...............................................................obręb............................................................................................. 



 

 

2.  .............. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi:  

(wg inwentaryzacji zieleni) 

 

Lp. gatunek Obwód pnia 

/cm/ 

Lp. gatunek  Obwód pnia 

/cm/ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. .............. sztuk krzewów zajmujących powierzchnię .............. m
2
, niżej podanych gatunków: 

(wg inwentaryzacji zieleni) 

 

Lp. gatunek Powierzchnia  

w m2 

Lp. gatunek Powierzchnia  

w m2 

      

      

      

      

      

 

 

4. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                     (data)                                                                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie 

o posiadanym prawie własności  urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew 

i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi (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), wysokości i zasięgu korony drzew, powierzchni pokrytej 

krzewami w m
2
, z określeniem stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz 

zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki i przesadzenia) na mapie. 

Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu (a w 

szczególności układ istniejących i projektowanych: obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia 

terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią;  



3. Propozycja doboru gatunkowego drzew i krzewów do posadzenia w zamian za usuwane 

egzemplarze. 

4. Projekt układu zieleni dla ww. inwestycji: 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. Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych 

w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy lub projektu zagospodarowania 

terenu; 

6. W przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za 

wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta). 

 

 

 

 

 

 

 


