
miejscowość, data 
 
 
Nazwa / nazwisko wnioskodawcy 
(np. nazwa organizacji / nazwisko osoby fizycznej składającej wniosek) 
 
         Rada Gminy / Miasta 

      adres 
 
 

W N I O S E K o uznanie drzewa za pomnik przyrody 
 
Na podstawie art. 221 i art. 241 Kpa, składam wniosek o uznanie opisanego niżej drzewa 
(ew. drzew) za pomnik przyrody w trybie art. 40-45 ustawy o ochronie przyrody. 
 
[Poniżej przedstawiono przykładowy opis drzewa, które miałoby zostać objęte ochroną. Opis 
należy dostosować do danego przypadku. Warto pamiętać, że pomnikiem przyrody może być 
nie tylko jedno pojedyncze drzewo, ale też skupisko drzew.] 
 
1. Nazwa tworu przyrody: 
 drzewo, gatunek liściasty 
(gatunek drzewa): wierzba płacząca (Salix x sepulcralis ‘Chysocoma’) 
 
2. Położenie administracyjne:  
województwo: dolnośląskie  
gmina: m. Wrocław  
miejscowość: Wrocław pomiędzy Promenadą Staromiejską a ulicami Piotra Skargi, Teatralną 
i Wierzbową. 
 

 

 



3. Uzasadnienie spełnienia przez drzewo (drzewa) przesłanek uznania za pomnik przyrody 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów 

uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody: 

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są: 

1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia, lub 

2) 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. 

[W tym miejscu należy opisać jak te kryteria są spełnione w odniesieniu do drzewa/drzew 
objętych wnioskiem. Czy spełnione są oba kryteria (odpowiedni obwód pnia oraz 
„wyróżnianie się wśród innych drzew”) czy też tylko druga z nich. W przypadku, gdy drzew 
należy do jednego z gatunków wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia zasadne 
jest wykazanie, że spełniono obie przesłanki. Zob. na ten temat – Instrukcja Jak powołać 
pomnik przyrody: http://fer.org.pl/wp-
content/uploads/2022/01/Jak_powolac_pomnik_przyrody.pdf]. Przykład: 
 

Drzewo objęte niniejszym wnioskiem spełnia obie powyższe przesłanki: 

Ad 1) 

Obwód pnia wynosi na wysokości 1,30 m: 369 cm 

 wysokość:  ok. 20 m  

 przypuszczalny wiek: ok 70 lat (w celu wskazania dokładnego wieku konieczne jest 

wykonanie badań dendrochronologicznych) 

 pokrój regularny 

Wnioskowane drzewo to okazała wierzba płacząca, która spełnia kryteria dotyczące objęcia ochroną 

pomnikową wymienione w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania 

tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. W rozporządzeniu minimalny obwód 

pnia mierzony na wysokości 130 cm dla drzew z rodzaju Salix powinien wynosić 300 cm. Drzewo 

zgłoszone do objęcia ochroną pomnikową ma obwód równy 369 cm.  

 

Ad 2) 

Drzewo objęte wnioskiem swoim rozmiarem wyróżnia się wśród drzew tego samego gatunku w skali 

dzielnicy i miasta, a zatem wykazuje wyjątkową wartość dendrologiczną w skali miasta Wrocław. 

Posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jest siedliskiem życia wielu organizmów. Na drzewie 

widoczne są owocniki czyrenia ogniowego, który jest typowym gatunkiem grzyba występującego na 

dojrzałych wierzbach. Majestatyczna wierzba uwieczniona jest na zdjęciach z około 1967 roku. Już 

wówczas była pokaźnym drzewem, co wskazuje na jej wartość kulturową i historyczną. W gminie 

Wrocław jest 111 żywych pomników przyrody, ale nie ma wśród nich żadnego z rodzaju Salix. Zatem 

to okazałe drzewo niewątpliwie wzbogaci wartość przyrodniczą, turystyczną i krajobrazową miasta 

Wrocławia. 



Z opisywanym drzewem związane jest ważne wydarzenie historyczne z 1973, kiedy obchodzono Rok 

Kopernikański z okazji pięćsetlecia urodzin, toruńskiego astronoma. Prawdopodobnie wtedy 

zdecydowano o uhonorowaniu Mikołaja Kopernika stosownym pomnikiem, autorstwa prof. Leona 

Podsiadłego z wrocławskiej ASP. Powstał prosty w formie korpus postaci ze sztucznego kamienia, z 

symbolicznym układem heliocentrycznym na piersi, który wieńczy popiersie astronoma został 

odsłonięty w 1974 roku. Dzieło to, stanowiące jedność kompozycyjną z sąsiednią wierzbą, zaliczane 

jest do ważniejszych przykładów współczesnej rzeźby plenerowej. Wierzba płacząca, w pobliżu której 

postawiono pomnik Kopernika, rosła w tym miejscu już wcześniej. Długie, wierzbowe witki 

przysłaniają często twarz słynnego astronoma. Poruszane wiatrem podkreślają fakturę pomnika. W 

pobliżu rosnącej wierzby znajduje się ulica Wierzbowa, czyżby nazwana na jej cześć? 

4. Stan zdrowotny, pożądane zabiegi konserwacyjne: 

Pokrój przedmiotowego drzewa jest charakterystyczny dla przedstawiciela tego gatunku - korona 

szeroka rozłożysta. W koronie widać kilka miejsc, w których odłamami ulegały konary i gałęzie . W 

górnej części korony znajdują się witalnie rosnące odrosty świadczące o tym, że drzewo 

przezwyciężyło trudy życia i potrafiło się zregenerować. Pomimo wcześniejszych uszkodzeń  jej 

czarujący wygląd i duża rozpiętość nadal robią wrażenie. Drzewo posiada krótki pień, od którego 

wznoszą się konary. Wokół drzewa znajduje się rodzima gleba, co świadczy o dobrych warunkach do 

rozwoju drzewa.  Ponadto jest w ogólnej dobrej kondycji zdrowotnej. Drzewo jest witalne o dużym 

potencjale dalszego rozwoju, ciekawej formie; wyróżnia się pośród rosnących w okolicy innych drzew 

tego gatunku, stanowi roślinną dominantę. Duże drzewo swoją ogromną powierzchnią korony 

przeważa nad drzewami młodymi, ponieważ asymiluje o wiele więcej zanieczyszczeń, produkując 

niezbędny do życia tlen, tworząc sprzyjający dla człowieka mikroklimat. Jako znakomity „pochłaniacz” 

substancji szkodliwych wierzba ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Badania wykazały, ze 

zanieczyszczone wody gruntowe po przejściu przez poziom gleby porośnięty korzeniami wierzby 

pozbywają się ołowiu i kadmu.  

Drzewo w ostatnich miesiącach było objęte zabiegami konserwacyjnym i obecnie nie wymaga 

dalszych działań. Aby sprzyjać jego dalszemu rozwojowi warto poprawić warunki siedliskowe, w 

których rośnie drzewo poprzez zastosowanie mulczowania.  

5. Okoliczności zagrażające obiektowi: 

Uważamy za zasadne objęcie w/w drzewa prawną ochroną, gdyż pozwoli to lepiej chronić wierzbę od 

potencjalnego zniszczenia oraz podkreśli potencjał przyrodniczy gminy Wrocław, poprzez zwiększenie 

pocztu gminnych pomników przyrody. 

6. Siedlisko:  

Centrum miasta - gęsto zurbanizowana i zaludniona jego część 

7. Właściciel gruntu (imię, nazwisko i adres):  

Gmina Wrocław 

 

8. Wnioskowane zakazy dotyczące drzewa, wybrane spośród zakazów wymienianych w art., 45 

ustawy o ochronie przyrody. 

[Lista możliwych zakazów – wybieramy tylko te, które mają w opisywanej sytuacji sens: 
 



1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów 
chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych.] 
 
 
W naszej opinii w odniesieniu do drzewa objętego niniejszym wnioskiem zasadne byłoby 

wprowadzenie następujących zakazów: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

 

Do wniosku warto dołączyć: 
1. Dokumentację fotograficzną. 
2. Kartę oceny drzewa. 
 

 

 

Podpis  

(w przypadku wniosku składanego przez organizację – osoba upoważniona do jej reprezentacji) 


