
UCHWAŁA NR XIII/167/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac porządkowo-pielęgnacyjnych w Wąwozie Świętej 
Królowej Jadwigi w Sandomierzu po wichurze 30.09.2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 45 ust.                    
2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uzgadnia się przeprowadzenie prac porządkowo- pielęgnacyjnych w obrębie Wąwozu Świętej 

Królowej Jadwigi w Sandomierzu stanowiącego pomnik przyrody.

1. Uzgodnione prace porządkowo-pielęgnacyjne wykonywane będą na potrzeby ochrony pomnika 
przyrody jakim jest wąwóz lessowy zlokalizowany w Sandomierzu pomiędzy ul. Staromiejską 
a Krakowską o nazwie Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi.  Zabiegi te mają na celu zachowanie 
bezpieczeństwa wąwozu, ludzi i mienia oraz przywrócenia go dla ruchu pieszego mieszkańców oraz 
turystów.

2. Prace porządkowo-pielęgnacyjne na pomniku przyrody wymienionym w § 1 powinny być 
przeprowadzone w terminie do 1.03.2020r; przy spełnieniu następujących warunków:

a) wszystkie zabiegi porządkowo-pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez osoby 
posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie cięcia drzew bez użycia zwyżki lub innych maszyn, 
których nie można wprowadzić do wąwozu,

b) prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką arborystyczną,

c) wszystkie zabiegi porządkowo-pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone                            
z poszanowaniem pomnika przyrody i z jak najmniejszym uszkodzeniem ścian wąwozu,

d) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów geologicznych i przyrodniczych 
pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych, występujących w ich obrębie.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 z późn. zm.) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Ustanowienie pomnika przyrody oraz
wprowadzenie zakazów w stosunku do niego, zostało w całości przekazane do kompetencji rad
gmin, na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym Rada Miasta Sandomierza jest
uprawniona do podjęcia niniejszej uchwały. Wąwóz lessowy (drzewa/twory przyrody żywej
i nieożywionej lub skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej) stanowiący pomnik przyrody,
znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Sandomierza, został objęty ochroną prawną
na podstawie niżej wymienionych aktów:

Lp.: 1316/1

Nazwa gatunku:Wąwóz Królowej Jadwigi lessowy (wiązy, lipy, klony i akacje)

Lokalizacja: (między ul. Staromiejska i Zamkową)

Objęty ochroną:

1) Zarządzenie Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania
tworów przyrody za pomniki przyrody. (Dz.Urz.Woj.Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 2, z dn.
10.01.1989 r.)

2) Rozporządzenie Nr 29/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz.
Woj. Święt. Nr 56, poz. 991)

3) Rozporządzenie Nr 129/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2000 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 40, poz. 378)

4) Rozporządzenie nr 178/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2000 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 54, poz. 486).

W celu jak najdłuższego zachowania pomnika przyrody jakim jest wąwóz lessowy, zasadnym
jest przeprowadzenie określonych zabiegów w ramach prac porządkowo-pielęgnacyjnych
w obrębie drzew stanowiących wykroty powstałe podczas wichury 30 września br. Podczas silnych
podmuchów wiatru wykrotom uległo 5 szt. drzew. Jedno z nich to wiąz szypułkowy (Ulmus
laevis). Cztery kolejne to martwe drzewa gatunku Robinia pseudoacacia.

Prace zostaną wykonane zgodnie z sugestiami dr hab. Andrzeja Bobca z Katedry Agrologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zespołu geomorfologów pod
kierownictwem dra hab. Wojciecha Zgłobickiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

Zakres prac:

Drzewo nr 1.

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) jest żywe, choć jego pień jest spróchniały. Znajduje się ono
w środkowej części wąwozu po lewej stronie idąc od strony ul. Staromiejskiej i prawej w do
wyjścia z wąwozu w kierunku Liceum Katolickiego. Drzewo rozłamało się. Część obłamana
wsparła się na przeciwległej ścianie wąwozu. Drzewo przewodzi jednak wodę o czym świadczą
liście będące w pełni wigoru. Korzenie są nadwyrężone, ale utrzymują drzewo i przewodzą wodę.
W ramach prac porządkowych należy obciąć pędy i konary zwisające ku dołowi, aby odciążyć pień
oraz ograniczyć część nadziemną, która straciła połączenie z częścią podziemną. Usunięcia
wymaga też martwy pień wiszący nad obłamanym fragmentem drzewa. Drzewo wymagać będzie
regularnego monitorowania.
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Drzewo nr 2.

Drzewo – uschnięta gat. Robinia pseudoacacia, znajduje się po prawej stronie wąwozu za
wiązem idąc w kierunku ul. Krakowskiej. Należy obciąć pień drzewa w miejscu wyłamania, czyli
w okolicach szyi korzeniowej. Drzewo należy zabrać.

Drzewo nr 3.

Jest to martwa Robinia pseudoacacia znajdująca się niedaleko wejścia do Wąwozu od strony ul.
Staromiejskiej. Jednym rozwiązaniem jest przecięcie powalonego pnia, jeśli to możliwe od dołu,
aby „połowy” drzewa mogły opaść wzdłuż ścian wąwozu. Z dna wąwozu, należy usunąć części
utrudniające przejście, oparte o ściany resztki pni pozostawić: będą stanowić naturalne umocnienie
ścian wąwozu.

Inne rozwiązanie to obcięcie karpy z korzeniami i usunięcie pnia.

Drzewo nr 4.

Jest to martwa Robinia pseudoacacia, kolejna za drzewem nr 3 idąc w kierunku od ul.
Staromiejskiej do Krakowskiej.

Drzewo obciąć i usunąć pień.

Drzewo nr 5.

Jest to martwa Robinia pseudoacacia, kolejna za drzewem nr 4 idąc w kierunku od ul.
Staromiejskiej do Krakowskiej. Drzewo znajduje się prawie w środkowej części wąwozu. Pień
jego jest rozłamany. Należy ściąć go tak aby nie uszkodzić pni i korzeni drzew znajdujących się
w pobliżu. Pień należy usunąć.

Wykonywane prace nie spowodują utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, ani
zniszczenia drzewostanu znajdującego się w obrębie wąwozu. Nie spowodują też zniszczenia
gatunków chronionych występujących w ich obrębie.

Prace pielęgnacyjne drzew przeprowadzone będą przez specjalistyczną firmę, posiadającą
uprawnienia do pielęgnacji drzew wykonane zgodnie ze sztuką arborystyczną.

Realizacja uchwały rodzi skutki finansowe. Realizacja będzie możliwa po zabezpieczeniu
środków w budżecie miasta.

Zadanie: prac porządkowo-pielęgnacyjnych w Wąwozie Świętej Królowej Jadwigi
w Sandomierzu po wichurze 30.09.2019 r.

W związku z koniecznością przeprowadzania opisanych prac celem zapewnienia bezpieczeństwa
wąwozowi oraz przywrócenia go dla turystów i mieszkańców Sandomierza koniecznym jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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