
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/374/16 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

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 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016r. poz.1651 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Olsztynie Rada  Miasta Olsztyna uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewa zlokalizowanego na terenie Kortowa przy  

ul. Kanafojskiego 2 - 4 w Olsztynie  uznanego za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego nr 1685 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 134 z dnia 

29.09.2004r.) ujętego w rejestrze pomników przyrody województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem 

ewidencyjnym 1229 tj.: wierzby białej Salix alba czteropniowej o obwodach pni: 200 cm + 228 cm + 290 cm + 

256 cm. 

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody  drzewa wymienionego w ust.1 następuje z uwagi na  utratę 

wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.   

 PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA 

Halina Ciunel 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3647



 

Uzasadnienie  

Aktem  prawnym  regulującym cele, zasady i formy  ochrony przyrody w Polsce  jest  ustawa 

z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.). Stosownie  do   

przepisów obowiązującej ustawy o ochronie  przyrody 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 przyrody został ustanowiony tzn. czy pomnik został ustanowiony 

rozporządzeniem wojewody, czy rady gminy. 

Drzewo pomnikowe, wskazane do  zdjęcia statusu ochrony, rośnie na terenie Kortowa w Olsztynie ul. 

Kanafojskiego 2-4 przy chodniku pomiędzy domami studenckimi DS. 4 i DS. 6.  Jest to czteropniowa wierzba 

biała Salix alba o nr ewidencyjnym 1229. W/w drzewo objęte zostało ochroną pomnikową na podstawie 

Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 1685 (Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 134, z dnia 

29.09.2004r.). 

Potrzeba  zdjęcia ochrony z pomnika  przyrody o nr ewidencyjnym 1229 powstała z uwagi  na utratę  wartości 

przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. 

W związku ze złym stanem zdrowotno-technicznym drzewa i lokalizacją przy ciągu pieszym pomiędzy 

domami studenckimi DS. 4 i DS. 6, ul. Kanafojskiego 2-4, stwarza ono zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz ruchu drogowego. Nie jest więc możliwe utrzymywanie w/w pomnika do jego naturalnego 

całkowitego obumarcia ze względu na  lokalizację w terenie zurbanizowanym. 

Dokumentacje wykonane na zlecenie Wydziału Środowiska  pn. ”Pomniki przyrody Olsztyna ich stan oraz 

program ochrony” z 2011r. autorstwa mgr inż. Ludmiły Górnickiej oraz „Ekspertyza stwierdzająca stan 

zachowania drzew pomnikowych rosnących na terenie miasta Olsztyna” opracowana przez Centrum Chirurgii 

i Pielęgnacji Drzew autorstwa Z. Chachulskiego i J. Chachulskiej-Robaczewskiej z 2015 r. wskazują na stale 

postępujący,  zły stan zdrowotno-techniczny w/w drzewa oraz na konieczność zdjęcia ochrony i przeznaczenie 

całego drzewa do wycinki. 

Usunięcie drzewa  może nastąpić dopiero po zdjęciu statusu pomnika przyrody w drodze uchwały rady 

miasta, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu jej projektu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie. Następnie uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. 
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