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Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 627
ze zmianami);
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2306 ze zmianami);
3) obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz
stawek za zniszczenie zieleni na dany rok.
OPIS POSTĘPOWANIA
Niniejsza instrukcja ma zastosowanie w zakresie dotyczącym:
1. Wydawania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat
2. Rejestracji zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych
3. Ustanowienia Pomnika Przyrody
Ad.1 i 2
WEJŚCIE: wniosek wraz z wymaganymi prawem załącznikami
1) Przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję korespondencji wniosku wpływającego za
pośrednictwem BOK, Kancelarii ogólnej bądź przekazanego przez właściwego Zastępcę Prezydenta oraz
zarejestrowanie wniosku w dniu jego wpłynięcia.
2) Dekretacja i rejestracja wniosku zgodnie z hierarchią służbową.
3) Przeprowadzenie analizy merytorycznej i formalnej wniosku przez pracownika wyznaczonego do
realizacji, w przypadku braków – wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia.
4) Powiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
5) Wizja w terenie (w przypadku wydawania zezwolenia).
6) Zasięganie opinii innych jednostek, gdy jest to konieczne (w przypadku wydawania zezwolenia).
7) Przygotowanie projektu decyzji/zaświadczenia przez pracownika i przekazanie go do kontroli i
zatwierdzenia (podpisu).
8) Wydanie decyzji/zaświadczenia/podpisanie pisma przez Kierownika Oddziału bądź Dyrektora Wydziału
zgodnie z zakresem posiadanego upoważnienia.
9) Przekazanie decyzji/zaświadczenia/pisma wnioskodawcy w trybie uzależnionym od charakteru sprawy
bądź indywidualnych uzgodnień.
10)
Wpisanie danych o wydane decyzji/zaświadczeniu do publicznie dostępnych wykazów danych o
dokumentach, w celu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.
WYJŚCIE: decyzja/zaświadczenie
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Ad.3
Wejście: wniosek o ustanowienie pomnika przyrody.
1) Przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję korespondencji wniosku (wzór
formularza stanowi załacznik do instrukcji) wpływającego za pośrednictwem BOK, Kancelarii
ogólnej, bądź przekazanego przez właściwego Zastępcę Prezydenta oraz zarejestrowanie wniosku.
2) Dekretacja i rejestracja wniosku zgodnie z hierarchią służbową.
3) Przeprowadzenie analizy merytorycznej wniosku i ewentualne jego uzupełnienie.
4) Oględziny w terenie.
5) W przypadku uznania, że wniosek jest niesłuszny, udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy.
6) W przypadku stwierdzenia, że wniosek zasługuje na rozpatrzenie przez Radę Miasta Płocka,
przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
7) Akceptacja projektu uchwały przez radcę prawnego, Kierownika Oddziału, Dyrektora Wydziału i
właściwego merytorycznie Zastępcę Prezydenta.
8) Uzgodnienie projektu uchwały z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie.
9) Po uzyskaniu uzgodnienia – przekazanie projektu uchwały Radzie Miasta Płocka, zgodnie z
instrukcją ogólną ZSZ In-18.
Wyjście: uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy –
Miasto Płock.
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Załącznik: Wzór formularza wniosku o ustanowienie pomnika przyrody:

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) 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) 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: ...................................................................
........................................................................................................................................
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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
Urzędzie Miasta Płocka (Oddział Ochrony Środowiska).
Do wniosku należy dołączyć 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.

-

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

-

Wniosek powinien zawierać dokumentację fotograficzną.

-

Pożądana jest zgoda władającego nieruchomością.

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

Propozycje minimalnych rozmiarów drzew, kwalifikujących 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
100
30
pospolity, wszystkie rodzime gatunki bzów i głogów
klon polny, sosna limba, wszystkie rodzime gatunki jarząbów oraz dzikie i zdziczałe
150
45
drzewa z rodzajów: grusza, jabłoń, wiśnia i śliwa
grab zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, topola osika, wszystkie rodzime
200
60
gatunki brzóz, olch i wiązów
buk zwyczajny, jesion wyniosły, jodła pospolita, modrzew europejski (i polski),
sosna zwyczajna, świerk pospolity, wszystkie rodzime gatunki dębów, lip i wierzb
300
90
oraz gatunki obcego pochodzenia za wyjątkiem topól
topola biała, topola czarna oraz obce gatunki topól i ich mieszańce
400
120
Istnieje możliwość uznania za pomnik przyrody drzew o mniejszych rozmiarach, o ile posiadają one cechy zawarte w definicji
"pomnika przyrody".
Podstawa prawna:
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).
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 (...)
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