Płock ......................

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
WNIOSEK O USTANOWIENIE POMNIKA 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) przybliżona wysokość w m.: ……………………………………………………………..
d) stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia:……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
e) uzasadnienie wniosku:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4. Adres obiektu
a) osiedle……………………………………………………………………………………….
b) najbliższa ulica:……………………………………………………………………………..
c) nadleśnictwo, las prywatny, obręb: ………………………………………………………
d) numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów:………………………………..
e) oznaczenie władającego nieruchomością, na której zlokalizowany jest obiekt:
........................................................................................................................................
f) krótka charakterystyka otoczenia pomnika: ……………………………………………..

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Opis ewidencyjny wykonał:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………………….
Data i podpis:…………………………………………………………………………………..
Załączniki:
•
•
•

Dokładny szkic umożliwiający odnalezienie pomnika w terenie. Numer ewidencyjny działki podaje
Urząd Miasta i dołącza wycinek z mapy ewidencyjnej z dokładnym oznaczeniem miejsca położenia
pomnika
Dokumentacja fotograficzna.
Ewentualna zgoda władającego nieruchomością.

Uwagi:
•

•
•

•

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek upewnij się, czy drzewo nie jest już objęte ochroną. Takie
informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka (Oddział Ochrony Środowiska), na stronie
internetowej urzędu: http://dane.plock.eu/bip//dane/51216_POŚ_PŁOCK.pdf lub na stronie
internetowej– Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie –
bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/artykuly/19853/plock.pdf .
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.
Zgodnie a art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.) utrzymanie pomników przyrody (konserwacja i pielęgnacja) należy do zadań
własnych gminy.

Minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew, będący jednym z kryteriów uznawania drzewa za pomnik przyrody, zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów
przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017r., poz 2300):
Lp.

Rodzaj / gatunek drzewa

Minimalny obwód pnia drzewa
mierzony w cm 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

200

pięciopręcikowa
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

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.
1. Ustanowienie pomnika przyrody, (...) następuje w drodze uchwały rady gminy (miasta).
2. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa 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 (…)
oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawani tworów
przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017r., poz 2300)

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,
Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu ustanowienia pomnika przyrody zgodnie z ww.
przepisami
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości
danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji wniosku .

