Uzasadnienie do uchwały
w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych wierzby białej Salix alba stanowiącej pomnik
przyrody o numerze ewidencyjnym 1234 rosnącej na brzegu jez. Kortowskiego w parku Kortowskim w Olsztynie
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. D z.U.z 2013r. poz.627 z późn. zm.). Stosownie do jej zapisów rada
gminy ustanawia pomniki, zdejmuje status pomników (art. 44 ust.1, ust.3), a

także

uzgadnia

zakres prac

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego (art. 45 ust.2 pkt 1 i 2). Powyższe
postępowanie następuje bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik pr zyrody został ustanowiony
tzn. czy pomnik został ustanowiony rozporządzeniem wojewody, czy rady gminy.
Drzewo pomnikowe, wskazane w uchwale do zabiegów

pielęgnacyjnych to wierzba biała Salix alba dwupniowa, o

obwodach pni: 240cm i 224cm. Rośnie na brzegu jez. Kortowskiego w granicach parku Kortowskiego im. prof.D.Wanica
w Olsztynie. Drzewo zostało objęte ochroną pomnikową na podstawie Rozporządzenia

Wojewody Warmińsko -

Ma zurskiego nr 1685 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego nr 134 z dnia
29.09.2004r.
Konieczność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na wskazanym drzewie wynika z potrzeby ochrony przyrod y
i w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników Parku Kortowskiego.
W nocy z 28/29 czerwca 2015r. doszło do rozłamania jednego z konarów pomnika przyrod y o obwodzie pnia 240
cm. Drugi pień drzewa ocalał. O fakcie tym poinformował tut. Wyd ział Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego
pismem o sygnaturze L.Dz.271.23.2015.DOGiTZ.EG z dnia 01.07.2015r., zwracając się z prośbą o uzgodnienie zakresu
zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnikowego. Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrod y u zgadnia
rada miasta w drodze uchwały (nie publikowanej w Dzienniku Urzę dowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego).
Przy ustaleniu zakresu

zabiegów

posiłkowano się zapisami opracowania pn. „Pomniki przyrody Olsztyna ich

stan i program ochrony” z 2011r. autorstwa mgr inż. Ludmiły Górnickiej, oraz dokonano oględzin drzewa z
udziałem inspektora ds. terenów zieleni na UW-M.
Uzgadnia się przeprowadzenie

zabiegów pielęgnacyjnych w następującym zakresie: odcięcie rozłamanego pnia w

odległości 1m od rozwidlenia dwóch pni drzewa oraz usunięcie gałęzi z rozł amanego pnia, które spadły do wody jez.
Kortowskiego. Prace są nieskomplikowane i mogą je wykonać służby obsługi gospodarczej i terenów zieleni UW - M pod
nadzorem w/w inspektora ds. terenów zieleni z uczelni.
Drzewo wskazane w uchwale do pielęgnacji wchodzi w skład starej części Kortowa wpisanej do rejestru zabytków jako
teren dawnego Szpitala Psychiatrycznego pod nr A-1586 ( obr.54 działka 1/8 ), nr księgi wieczystej OL10/00163646/3),
w związku z czym podlega także odrębnym procedurom wynikającym
z ustawy o ochronie zabytków. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody wymienione w § 1 pkt 1 i 2 powinny być
przeprowadzone w terminie do dnia 30 września 2015r. Prace są nieskomplikowane i mogą je wykonać służby obsługi
gospodarczej i terenów zieleni UW-M pod nadzorem inspektora ds terenów zieleni z uczelni. O terminie faktycznego
wykonania prac uczelnia powiadomi Wydział Środowiska.

