
UCHWAŁA NR XXXIII/298/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Staszów

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.1)), Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się pomnikiem przyrody miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) o obwodzie pnia, mierzonym na 
wysokości 130 cm wynoszącym 170 cm, rosnący na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 
1706, na ul. Rynek w Staszowie, współrzędne geograficzne: N500 33' 52.2", E210 10' 03.0". 

§ 2. 

Obiektowi, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: "Miłorząb chiński". 

§ 3. 

Szczególnym celem ochrony obiektu, o którym mowa w § 1, jest zachowanie jego wartości przyrodniczej 
i krajobrazowej. 

§ 4. 

W stosunku do obiektu, o którym 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 obiektu, o którym 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) umieszczania tablic reklamowych.

§ 6. 

Nadzór nad obiektem wymienionym w § 1 niniejszej uchwały sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 8. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/298/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 listopada 2020 r.

W lipcu 2020 r. Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach zwrócił się z wnioskiem o objęcie ochroną 
prawną w postaci uznania za pomnik przyrody Miłorzębu dwuklapowego rosnącego na terenie miasta 
i gminy Staszów. Przeprowadzona wizja terenowa potwierdziła, że powyższe drzewo spełnia wymagania 
uznania za pomnik przyrody. Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm wynoszącym 170 cm, rosnący na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 
1706, na ul. Rynek w Staszowie odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, na wysokości 2 metrów 
rozchodzi się na 3 pnie, jest niezwykle rzadkim gatunkiem drzewa (reliktowym) uznawanym za tzw. żywą 
skamieniałość. Nalezy podkreślić, że na terenie województwa świętokrzyskiego nie występuje taki gatunek, 
który objęty byłby ochroną (na świecie występuje w naturze jedynie na obszarze Chin). Powyższe drzewo 
spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie 
kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2300) wyróżniając się walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz 44 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) pomnikami przyrody 
są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów i okazałych rozmiarów drzewa. Ustanowienie pomnika przyrody 
następuje w drodze uchwały rady gminy. Stosownie do art. 44 ust. 2 w/w ustawy, uchwała 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 w/w ustawy, a mianowicie: zakaz niszczenia, 
uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 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, uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz umieszczania tablic reklamowych. Mając na uwadze 
powyższe oceniono, że występują przesłanki do uznania wyżej wymienionego drzewa za pomnik przyrody. 
Zgodnie z art. 44 ust. 3a w/w ustawy, projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. 
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