PROCEDURA USTANAWIANIA DRZEWA POMNIKIEM PRZYRODY
1. Przedmiot ochrony
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie
kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody (Dz. U. 2017,
poz. 2300) kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są:
a) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (tabela poniżej)

Minimalny obwód pnia drzewa mierzony w

Rodzaj/gatunek drzewa

centymetrach na wysokości 130 cm

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

50

bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg,
jabłoń,

jarząb

pospolity,

jarząb

szwedzki,

leszczyna

100

pospolita, żywotnik zachodni
grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna
Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi
brzoza brodawkowata,

brzoza omszona,

choina,

grab

zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola
osika,

tulipanowiec,

wiąz

górski,

wiąz

polny,

150

wiąz

200

szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa
daglezja,

iglicznia,

jesion

wyniosły,

jodła

pospolita,

kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny,
leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec,

250

sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity
buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa,
platan, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha
inne gatunki topoli niż wymienione w lp. 4 i 6

300
350

źródło: załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 (poz. 2300).

b) lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju,
województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek,
występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy
morfologiczne, a także

inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe,

historyczne lub krajobrazowe.
2. Forma zgłoszenia:
a) zgłoszenia może dokonać: osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja
ekologiczna, parafia, urząd i inni;
b) zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie
www.gdansk.pl/pomnikprzyrody;
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c) treść zgłoszenia:


podanie gatunku drzewa;



podanie obwodu drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm;



opisanie drzewa wraz z uzasadnieniem nadania mu statusu pomnika przyrody;



określenie lokalizacji drzewa - w przypadku terenu miasta należy podać ulicę i numer
nieruchomości, numer geodezyjny i obręb działki; w przypadku terenów leśnych nazwę
nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału;



załączenie szkicu sytuacyjnego lub mapy terenu z zaznaczonym drzewem;



załączenie dokumentacji fotograficznej.
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