……………………………………, dnia …….-…….-20…. rok,
miejscowość

Pan ………………………………..……...
imię i nazwisko

*- Wójt *- Burmistrz *- Prezydent
*- Gminy *- Miasta *- Miasta i Gminy
…………………………………………
*- Ul. *- Pl. …………………….. nr ….
……. – ………. ……………………...
Miejscowość

Szanowny Panie *- Wójcie, *- Burmistrzu *- Prezydencie,
W związku z potrzeba realizacji zlecenia znak: …………………………………………….……..,
z dnia …….-…….-20…. roku, uprzejmie informuje:
Art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody [dalej u.o.p.] przewiduje, że cyt.: W stosunku

do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy [– nie tylko ich]
niszczenia, uszkadzania [lecz także] przekształcania obiektu lub obszaru.
Z istoty swojej realizacja jakichkolwiek prac arborystycznych w koronie chronionego, mocą
przepisów szczególnych drzewa, powoduje przekształcanie obiektu lub obszaru, w tym objętego
ww. zleceniem *- pomnika przyrody *- pomników przyrody.
W szczególności wykonanie wskazane w ww. zleceniu prac, obejmujących usuniecie
martwych, nadłamanych elementów korony, *- zamontowanie wzmocnień korony, skutkuje zarówno
zmianą wyglądu obiektu objętego szczególna ochrona prawną – pomnika przyrody, jak też zmianą
jego cech morfologicznych, jak też fizjologicznych, a nawet wielkości dendrometrycznych.
W przypadku wątpliwości wnoszę o zastosowanie przepisu art. 84 § 1 k.p.a. o treści: gdy

w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić
się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.
Z mocy art. 45 ust. 2 pkt 1 u.o.p. cyt. zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną
formę ochrony przyrody; a nie jedynie po otrzymaniu zlecenia.
Ponieważ (umyślne naruszenie zakazu obowiązującego w stosunku do pomników przyrody,
jest sankcjonowane (mocą art. 127 ust 2 lit a u.o.p.), a sprawca – podlega karze aresztu albo
grzywny, ponownie uprzejmie proszę, a w rozumieniu formalno-prawnym wnoszę, o wykonanie
czynności prawnej ciążącej na organie – tj. uzgodnieniu przez organem ustanawiający
przedmiotową formę ochrony przyrody zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

Łącze wyrazy szacunku.
*- niepotrzebne skreślić
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