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WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY  
 
  
 

1. Przedmiot ochrony: ............................................................................................................................ 

2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana lub istniejąca historycznie) ................................... 

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

3. Opis pomnika 

a) gatunek: ........................................................................................................................................ 

b) obwód pierśnicy w cm (130 cm od ziemi):..................................................................................... 

c) pierśnica w cm (130 cm od ziemi): ................................................................................................ 

d) wysokość w m.:.............................................................................................................................. 

e) wysokość do pierwszego konaru w m.: ......................................................................................... 

f) stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia: ................................................................................... 

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

g) wymagane zabiegi ochronne: ........................................................................................................ 

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

h) inne uwagi: .................................................................................................................................... 

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

 

4. Adres obiektu 

a) miejscowość: ................................................................................................................................. 

b) gmina: ........................................................................................................................................... 

c) nadleśnictwo, leśnictwo, obręb: .................................................................................................... 

d) numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów: ................................................................ 

e) nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: ..................................................... 

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

f) krótki opis działalności człowieka w okolicy pomnika: .................................................................. 

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

g) informacje dodatkowe związane z lokalizacją przestrzenną obiektu 

- dojazd PKP lub PKS do miejscowości ......... skąd do pomnika jest ....... km 

- najbliższa osada oddalona jest od pomnika o ............. km 

- krótki opis gruntu na którym znajduje się obiekt ...................................................................... 

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



 

 
Opis ewidencyjny wykonał: 
 
Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................... 
 
Adres: ........................................................................................................................................................ 
 
Telefon:....................................................................................................................................................... 
 
Data i podpis: ............................................................................................................................................. 
 
 
Uwagi: 

- Zanim zaczniesz wypełniać wniosek upewnij się czy drzewo nie jest już objęte ochroną. Takie informacje 
można uzyskać w urzędach gmin oraz u wojewódzkiego konserwatora przyrody.  

- Do wniosku należy dołączyć dokładny szkic umożliwiający odnalezienie pomnika w terenie, pożądana jest 
także dokumentacja fotograficzna. 

- Numer ewidencyjny działki podaje Urząd Gminy (lub Urząd Miasta) i dołącza wycinek z mapy ewidencyjnej z 
dokładnym oznaczeniem miejsca położenia pomnika. 

- W przypadku większej liczby drzew (np. aleja) do wniosku należy dołączyć spis pomiarów wszystkich drzew 
(oddzielnie dla prawej i lewej strony alei) 

- Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy (zarówno osoby prywatne jak i szkoły czy stowarzyszenia) 
osobiście lub korespondencyjnie.  

 
 
Propozycje minimalnych rozmiarów drzew, kwalifikuj ących je do uznania za pomnik przyrody 
(wg rekomendacji PTOP “Salamandra”) 
 

Gatunki drzew obwód 
[cm] 

średnica 
[cm] 

cis pospolity, czeremcha pospolita, jałowiec zwyczajny, leszczyna 
pospolita, szakłak pospolity, wszystkie rodzime gatunki bzów i 
głogów 

100 30 

klon polny, sosna limba, wszystkie rodzime gatunki jarząbów oraz 
dzikie i zdziczałe drzewa z rodzajów: grusza, jabłoń, wiśnia i śliwa 

150 45 

grab zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, topola osika, wszystkie 
rodzime gatunki brzóz, olch i wiązów 

200 60 

buk zwyczajny, jesion wyniosły, jodła pospolita, modrzew europejski 
(i polski), sosna zwyczajna, świerk pospolity, wszystkie rodzime 
gatunki dębów, lip i wierzb oraz gatunki obcego pochodzenia za 
wyjątkiem topól 

300 90 

topola biała, topola czarna oraz obce gatunki topól i ich mieszańce 400 120 
 
 
Prawo:  
Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody 
 
Art. 40. 
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
 
Art. 44.  
- Ustanowienie pomnika przyrody, (...) następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady 

gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. 
- Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają nazwę danego 

obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby 
ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części 
(...) 


