
W N I O S E K o uznanie drzewa za pomnik przyrody 
 
1. Nazwa tworu przyrody - drzewo, rodzimy gatunek liściasty 
(gatunek drzewa – nazwa łacińska) : dąb szypułkowy (Quercus robur)  
 
2. Obwód pnia na wysokości 1,30 m: 336; 356 cm  

 wysokość: 25 m  

 przypuszczalny wiek: 200-250 lat 

 pokrój nieregularny 
 
3. Stan zdrowotny, pożądane zabiegi konserwacyjne: 
Zważając na przypuszczalny wiek drzewa, stan zdrowotny dobry, obiekt wykazuje aktywność. 
Strefa korzeniowa ukształtowana zgodnie z predyspozycjami dla gatunku. Jeden z dwóch pni 
z niewidocznym ubytkiem poniżej wypróchniałego śladu po uciętym/wyłamanym konarze na 
wys. 2,5 - 3 m, poza tym z prawidłowo zrośniętymi śladami po redukcji konarów w młodszym 
wieku; pień bez śladów żerowania owadów, bez chorób grzybiczych ani wirusowych. Korona 
asymetryczna; brak symetryczności ze strony północnej za sprawą redukcji konarów. Ogólny 
posusz w koronie szacowany na 20 %.  
Pożądanymi zabiegami konserwacyjnymi jest wykonanie cięć sanitarnych polegających na 
usuwaniu posuszu w koronie drzew, a także bacząc na odchylenie jednego z pni w stronę 
południowo-wschodnią - wykonanie wiązań elastycznych poprawiających statykę drzewa. 
 
4. Okoliczności zagrażające obiektowi: planowana inwestycja wiążąca się ze zmianą poziomu 
wód gruntowych, a także podczas prac budowlanych narażenie na liczne uszkodzenia 
mechaniczne w koronie, na pniach oraz w strefie korzeniowej. Prawdopodobne jest też 
całkowite usunięcie drzewa.  
 
5. Siedlisko:  
teren poprzemysłowy, bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej  
 
6. Legendy i tradycje związane z tworem przyrody (źródła historyczne): 
W pierwszej połowie XIX wieku na terenie w pobliżu drzewa znajdowała 
się fabryka a poniżej dwór. 

Mapa messtischblatt z 1942 r. 
7. Inne uwagi: 
 
Drzewo witalne, rodzime o nieocenionym potencjale, 
ciekawej formie; pośród sąsiednich zabudowań, mogące 
stanowić roślinną dominantę, wyróżnik. 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. Bardzo wolno rosnący gatunek 
Quercus robur jest cenny jako drzewo miejskie za sprawą 
bardzo dobrej wytrzymałości na zanieczyszczenia. 
 
Fot. drzewo - widok od strony zachodniej 



8. Położenie administracyjne:  
miejscowość – ulica: Wrocław, ul. Chorwacka 39b, obręb Różanka, dz. nr 137/21. 
gmina: Wrocław  
województwo: dolnośląskie  
 
9. Właściciel gruntu (imię, nazwisko i adres): INKOM S.A. ul. Długosza 3 51-162 Wrocław 
 
10. Imię, nazwisko i adres wypełniającego wniosek:  
Magdalena Berezowska-Niedźwiedź 
Fundacja EkoRozwoju  
ul. Św. Wincentego 25A,C 
50-252 Wrocław 
 
 
11. Podstawa prawna działania:  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Art. 40, poz. 1,3. 
 
 

miejscowość, data podpis: 
 
 
 

 
 
WSKAZÓWKI dla wypełniającego wniosek 
 1. W przypadku, gdy twór przyrody został już uznany za pomnik przyrody – należy zaznaczyć to w uwagach w pkt. 7. 2. 
 W przypadku trudności w oznaczeniu gatunku drzewa, należy zebrać i załączyć ulistniony pęd drzewa, ewentualnie także 
owoce.  
3. Siedlisko (pkt. 5) – opisać miejsce występowania tworu przyrody, np. wnętrze lasu, przy drodze, przy linii oddziałowej, nad 
rzeką, stawem, przy zabudowaniach i tp. Jeśli drzewo występuje w drzewostanie podać, w miarę możliwości, typ siedliskowy 
lasu i klasę wieku. 
 4. Minimalny, orientacyjny obwód pnia (na wysokości 1,3 m) wymagany do uznania drzewa za pomnik przyrody wynosi, w 
zależności od gatunku drzewa: - 360 cm - dęby i topole - 300 cm - buk pospolity, lipy, wierzby, jodły, modrzewie, sosny i 
świerki - 240 cm - jesiony - 210 cm - brzoza brodawkowata, brzoza omszona, klony, wiązy, topola osika oraz gatunki drzew 
obcego pochodzenia - 180 cm - grab pospolity - 150 cm - jarzębiny - 90 cm - jabłonie, grusze, czereśnie  


