UCHWAŁA NR XII/147/15
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym
1234 wierzby białej Salix alba rosnącej na brzegu jez. Kortowskiego w granicach Parku Kortowskiego
im. prof. D. Wanica w Olsztynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz. art. 45 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842, Dz.
U. z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym
1234 wierzby białej Salix alba, dwupniowej, rosnącej na brzegu jez. Kortowskiego w granicach Parku
Kortowskiego im. prof. D. Wanica w Olsztynie w następującym zakresie:
1. odcięcie rozłamanego pnia w odległości 1m od rozwidlenia pni,
2. usunięcie gałęzi z rozłamanego pnia, które znajdują się w wodzie jez. Kortowskiego.
§ 2. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody wymienione w § 1 ust. 1 i 2 powinny być przeprowadzone
w terminie do dnia 30.10. 2015 r.
§ 3. Wymienione w § 1 zabiegi pielęgnacyjne mogą wykonać służby obsługi gospodarczej i terenów zieleni
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - pod ścisłym nadzorem inspektora ds. terenów zieleni z uczelni.
§ 4. Zobowiązać Uniwersytet Warmińsko-Mazurski do powiadomienia Wydziału Środowiska Urzędu
Miasta w Olsztynie do pilnego podjęcia prac pielęgnacyjnych ratujących drzewo oraz poinformowaniu
o terminie faktycznego rozpoczęcia i zakończenia prac pielęgnacyjnych.
§ 5. Po wykonaniu zabiegów Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przeprowadzi oględziny
pomnika przyrody celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej
uchwale.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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