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Na ustawowe formy ochrony przyrody w Polsce składają się niżej
wymienione wartości:

– Parki Narodowe
– Rezerwaty przyrody
– Parki krajobrazowe
– Obszary chronionego krajobrazu
– Obszary Natura 2000
– Pomniki przyrody
– Stanowiska dokumentacyjne
– Użytki ekologiczne
– Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
– Rezerwaty biosfery
– Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Najbardziej  popularną  formą ochrony są  pomniki  przyrody żywej  i  nieożywionej.  Do tej
pierwszej zalicza się pojedyncze drzewa i krzewy, a także zespoły drzew i krzewów, aleje
drzew, zabytkowe parki. Przyroda nieożywiona to pojedyncze głazy, skałki.

**********************************************
Odpowiadając na zapytanie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, Zarząd Okręgu

Łódzkiego  LOP  uprzejmie  informuje,  w  oparciu  o  stan  prawny  obowiązujący  obecnie
(Rozporządzenie Ministra Środowiska – projekt z dnia 26 września 2017 r),  że ustanowienie
pomnika przyrody następuje wyłącznie w formie uchwały Rady Gminy, określającej nazwę
danego pomnika, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, a w razie
potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu,
obszaru lub jego części.

Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Jako pomniki przyrody ustanawia się drzewa mające na wysokości 130 cm od ziemi obwód
co najmniej: dla dębu bezszypułkowego, szypułkowego i czerwonego – 350 cm.

W piśmie przewodnim skierowanym do Rady Gminy należy podać kto i co wnioskuje,
a  również  uzasadnienie  merytoryczne  w  którym  udowadniamy,  że  dany  obiekt  spełnia
ustawową definicję wnioskowanej formy ochrony. W przypadku pomnika przyrody należy
więc  zaakcentować indywidualne cechy wyróżniające spośród innych tworów przyrody,  i
szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową lub krajobrazową.

W  załączeniu  konieczny  jest  również  szkic  sytuacyjny,  wskazujący  umiejscowienie
proponowanego obiektu na pomnik przyrody, a także fotografie tego obiektu  wykonane w
formacie 13 x 18 cm.

                                                                         
pobierz wniosek w pliku pdf i wypełnij

mailto:loplodz@toya.net.pl
http://www.loplodz.toya.net.pl/
http://www.loplodz.toya.net.pl/wniosek_pomniki_przyrody.pdf


W N I O S E K
o uznanie za pomnik przyrody

1. Nazwa tworu przyrody
(gatunek drzewa – nazwa łacińska)  ....................................................................................................................................................

2. Obwód pnia na wysokości 1,30 m.......................................................  wysokość  ......................................................................
przypuszczalny wiek .....................................................................................  pokrój ..............................................................................

3. Stan zdrowotny – pożądane zabiegi konserwacyjne ................................................................................................................

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

4. Okoliczności zagrażające obiektowi ...................................................................................................................................................

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

5. Siedlisko ..................................................................................................................................................................................................................
6. Legendy i tradycje związane z tworem przyrody .......................................................................................................................

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

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

7. Inne uwagi ..............................................................................................................................................................................................................
8. Położenie administracyjne: miejscowość – ulica .......................................................................................................................

gmina ................................................................................................województwo ......................................................................................
nadleśnictwo ................................................................................uroczysko ................................................................................................

9. Właściciel gruntu (imię, nazwisko i adres) .....................................................................................................................................

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

10. Imię, nazwisko i adres wypełniającego wniosek ........................................................................................................................

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

11. Szkoła i klasa ucznia składającego wniosek .................................................................................................................................

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

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

        miejscowość, data                                                                                                         podpis

Zatwierdzono  na  podstawie  orzeczenia  Prezydenta  m.  Łodzi  nr
................................................................................................

z dnia .....................................................................................

****************************************************

Dla głazów narzutowych, inny charakter będą miały trzy pierwsze punkty wniosku:

1.   Określenie  rodzaju  skały
...................................................................................................................................................................................................

2.   Wymiary:  długość  ...................................  szerokość  ......................................  wysokość  ..................................  obwód
..................................

3.   Ogólna  charakterystyka  głazu
narzutowego......................................................................................................................................................... 
Pozostałe punkty wniosku do wypełnienia bez zmian.

Uwaga: wskazówki dla wypełniającego wniosek na stronie drugiej.
  



WSKAZÓWKI dla wypełniającego wniosek

1. W przypadku, gdy twór przyrody został  już uznany za pomnik przyrody – należy zaznaczyć to w
uwagach w pkt. 7.

2. W  przypadku  trudności  w  oznaczeniu  gatunku  drzewa,  należy  zebrać  i  załączyć  ulistniony  pęd
drzewa, ewentualnie także owoce.

3. Siedlisko (pkt. 5) – opisać miejsce występowania tworu przyrody, np. wnętrze lasu, przy drodze, przy
linii  oddziałowej,  nad  rzeką,  stawem,  przy  zabudowaniach  i  tp.  Jeśli  drzewo  występuje  w
drzewostanie podać, w miarę możliwości, typ siedliskowy lasu i klasę wieku.

4. Minimalny, orientacyjny obwód pnia (na wysokości 1,3 m) wymagany do uznania drzewa za pomnik
przyrody  wynosi,  w  zależności  od  gatunku  drzewa  –  patrz  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA
ŚRODOWISKA

Wypełniony na maszynie wniosek z załączonymi fotografiami w formacie 18 x 13 cm należy złożyć w 2
egzemplarzach w biurze Rady Gminy, która jest władna do wydania decyzji o uznaniu drzewa za pomnik
przyrody.

     

    Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA   Poz. 2300

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 2300

Minimalny obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm

    

Lp Rodzaj / gatunek drzewa Minimalny
obwód pnia

drzewa
mierzony w

centymetrach
na wysokości

130 cm

1 bez  koralowy,  cis  pospolity,  jałowiec  pospolity,  kruszyna  pospolita,  rokitnik  zwyczajny,  szakłak
pospolity, trzmielina

50

2 bez  czarny,  cyprysik,  czeremcha  zwyczajna,  czereśnia,  głóg,  jabłoń,  jarząb  pospolity,  jarząb
szwedzki, leszczyna pospolita,  żywotnik zachodni
       

100

3 grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik
olbrzymi

150

4 brzoza  brodawkowata,  brzoza  omszona,  choina,  grab  zwyczajny,  olsza  szara,  orzech,  sosna
wejmutka,  topola  osika,  tulipanowiec,  wiąz  górski,  wiąz  polny  ,wiąz  szypułkowy,  wierzba
pięciopręcikowa

200

5 daglezja,  iglicznia,  jesion  wyniosły,  jodła  pospolita,  kasztanowiec  zwyczajny,  klon  jawor,  klon
zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna, sosna zwyczajna,
świerk pospolity
      

250

6 buk  zwyczajny,  dąb  bezszypułkowy,  dąb  szypułkowy,  lipa,  platan,  topola  biała,  wierzba  biała,
wierzba krucha

300

7  inne gatunki topoli niż wymienione w lp. 4 i 6 350

1)   Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym
obwodzie oraz połowę obwodów pozostałych pni

Opracowanie: Mirosław Konwerski prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP.


