
UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami)1) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2 i 
ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1614 z późniejszymi zmianami)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące obiekty: 

1) buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
301 cm, rosnący na terenie nieruchomości o nr ewid. 219, obręb ewid. Poddębowiec, współrzędne 
geograficzne: 50° 37' 0, 12'' N; 21° 9' 12, 38'' E; 

2) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
343 cm, rosnący na terenie nieruchomości o nr ewid. 757, obręb ewid. Wola Osowa, współrzędne 
geograficzne: 50° 37' 26, 43'' N; 21° 9' 42, 11'' E; 

3) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
346 cm, rosnący na terenie nieruchomości o nr ewid. 253, obręb ewid. Poddębowiec, współrzędne 
geograficzne: 50° 37' 50, 97'' N; 21° 11' 24, 29'' E; 

4) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
364 cm, rosnący na terenie nieruchomości o nr ewid. 254, obręb ewid. Poddębowiec, współrzędne 
geograficzne: 50° 37' 52, 73'' N; 21° 11' 26, 41'' E; 

5) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
325 cm, rosnący na terenie nieruchomości o nr ewid. 753, obręb ewid. Wola Osowa, współrzędne 
geograficzne: 50° 38' 20, 48'' N; 21° 10' 50, 50'' E; 

6) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
365 cm, rosnący na terenie nieruchomości o nr ewid. 245, obręb ewid. Poddębowiec, współrzędne 
geograficzne: 50° 37' 57, 33'' N; 21° 11' 14, 93'' E.

§ 2. 

Obiektom, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały nadaje się następujące nazwy: 

1) "buk Czyż" - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 1; 

2) "dąb Zięba" - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 2; 

3) "dąb Orzeł" - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 3; 

4) "dąb Dudek" - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 4; 

5) "dąb Głuszec" - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 5; 

6) "dąb Puszczyk" - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 6.

§ 3. 

Szczególnym celem ochrony, obiektów wymienionych w § 1 niniejszej uchwały jest zachowanie ich 
wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 
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§ 4. 

W stosunku do obiektów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w ramach czynnej ochrony, ustala się 
możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi 
zasadami chirurgii drzew. 

§ 5. 

W stosunku do obiektów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 6. 

Nadzór nad obiektami wymienionymi w § 1 niniejszej uchwały sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Staszów. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432, poz. 2500; 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2244, poz. 2340;
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/54/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) do zadań własnych gminy należy między innymi 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 ww. 
ustawy, do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) 
ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały. W myśl art. 44 ust. 2 ww. ustawy, uchwała rady 
gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego 
nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy 
właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych 
w art. 45 ust. 1. Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekty uchwały, o którym 
mowa w ust. 1 wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Podczas 
wizji terenowej, która odbyła się na terenie Leśnictw Malkowice oraz Przyjmy uznano, iż jedno drzewo gat. 
buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) oraz pięć drzew gat. dąb szypułkowy (Quercus robur L.) powinny zostać 
uznane za pomniki przyrody. Wszystkie drzewa odznaczają się dobrym stanem zdrowotnym, nie wykazują 
oznak chorobowych, śladów żerowania owadów oraz odznaczają się rozmiarem i pokrojem pośród 
otaczających je drzew. Ponadto na drzewie gat. dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia, 
mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 343 cm, rosnącym na terenie nieruchomości o nr ewid. 757, 
obręb ewid. Wola Osowa, widnieje oznakowanie Szlaku Św. Jakuba, zaś przy drzewie gat. dąb szypułkowy 
(Quercus robur L.) o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 325 cm, rosnącym na 
terenie nieruchomości o nr ewid. 753, obręb ewid. Wola Osowa, znajduje się pomnik Rodziny Skurskich 
i Szybów, co świadczy o tym, że są to miejsca często uczęszczane. Mając na uwadze wysokie wartości 
przyrodnicze i krajobrazowe oceniono, że wystąpują przesłanki do uznania ww. drzew za pomniki przyrody. 

Id: PKSDH-ICOUS-BYTUZ-PTBBP-DEGLU. Podpisany Strona 1




