
                                                                                            Lubicz, dnia.................................. 

....................................................................................... 
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

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

…................................................................................... 
(adres zamieszkania Wnioskodawcy) 

…................................................................................... 
( nr telefonu Wnioskodawcy) 

                                                                       

                                                                          Wójt Gminy Lubicz 
 

 

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody 

 
1. Przedmiot ochrony 

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

2. Nazwa Projektowanego Pomnika( proponowana lub istniejąca historycznie) 

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

3.Opis pomnika: 

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

b) obwód pnia na wysokości 1,30 m od ziemi............................................ 

c)wysokość w m. ....................................................................................... 

przypuszczalny wiek ................................................................................ 

d) stan zdrowotny.......................................................................................................................... 

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

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

e) pożądane zabiegi konserwacyjne 

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

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

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

4.Okoliczności zagrażające obiektowi 

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

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

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

5.Inne uwagi 

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

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

6. Położenie administracyjne: 

miejscowość- ............................................................................................................................... 

ulica-............................................................................................................................................. 

gmina -.......................................................................................................................................... 

nadleśnictwo, leśnictwo, obręb:………………………………………...………………………………. 

numer ewidencyjny działki według ewidencji gruntów................................................................ 

współrzędne geodezyjne  pomnika przyrody ………………………………………………… 

właściciel gruntu, zarządca  (imię, nazwisko i adres)................................................................. 

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

 

                                                                   ……………………………………………………………. 
                                                                                                         miejscowość, data i podpis wnioskodawcy  

  



 
                                                  
 

1. Do wniosku należy dołączyć: 

- dokładny szkic umożliwiający odnalezienie pomnika w terenie,  

- dokumentacja fotograficzna pomnika, 

- 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” 

- zgodę właściciela, posiadacza lub zarządcy odpowiednich gruntów. 

2. Wypełniony wniosek z załączonymi dokumentami należy złożyć  na Biurze Obsługi Klienta Urzędu 

Gminy w Lubiczu  ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są: obwód pnia nie mniejszy niż 

minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów 

i gatunków drzew ( tabela poniżej)  

 

Lp. Rodzaj/gatunek drzewa 

Minimalny obwód pnia drzewa 

mierzony w centymetrach na 

wysokości 130 cm1) 

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 

 
3. 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. 

2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące 

pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów 

przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu 

na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej - ze względu 

na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


