UCHWAŁA NR XVII/209/15
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym
525/1 buka pospolitego Fagus sylvatica rosnącego przy ul. Oczapowskiego 1 w zabytkowej części
Kortowa w Olsztynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2015r. poz., 1515) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j.:
Dz. U. z 2015r.,poz.1651) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym
525/1 buka pospolitego Fagus sylvatica o obwodzie pnia 502 cm, rosnącego przy ul. Oczapowskiego 1
w granicach zabytkowej części Kortowa w Olsztynie w następującym zakresie :
1) wykonanie cięcia prześwietlającego i sanitarnego w koronie drzewa,
2) wykonanie sytemu wiązań w koronie tj.:
a) 3 szt. wiązań linowych statycznych zamontowanych pomiędzy najgrubszymi
konarami
konstrukcyjnymi drzewa na wysokości ca 12m , o wytrzymałości 4 tony,
b) 5 szt. wiązań linowych dynamicznych ( w przypadku użycia wiązań typu Kobra, wiązania
z amortyzatorami ) o wytrzymałości minimum 2 tony,
3) zabezpieczenie ubytku wgłębnego poprzez usunięcie luźnego próchna i wykonanie drenażu.
§ 2. Zabiegi pielęgnacyjne pomnika
w terminie do dnia 28.02. 2016 r.

przyrody wymienione w § 1

powinny być przeprowadzone

§ 3. Prace winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przez firmę fachową legitymującą się dużym
doświadczeniem w wykonywaniu prac przy pomnikach przyrody i drzewach zabytkowych, pod nadzorem
inspektora ds. terenów zieleni z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4. Zobowiązać Uniwersytet Warmińsko-Mazurski do pilnego podjęcia prac pielęgnacyjnych drzewa
oraz poinformowaniu Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna 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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