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Sandomierz, dnia

Znak: KKA.K.SAND.5180.3.2020 

DS.O.5180.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
ul. Opatowska 31 
28-200 Staszów

INFORMACJA POKONTROLNA

w związku z przeprowadzoną w dniu 17 września 2020 r. - na podstawie art. 
38 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz. U. z 2020, poz. 282) kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony i opieki nad zabytkami:

- parku będącego częścią wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa świętokrzyskiego zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości 
Wiśniowa gm. Staszów nr rej. A.894/1-4.

W/w kontrola przeprowadzona została w ramach ustawowych zadań 
nałożonych na organy ochrony konserwatorskiej - przepisami cyt. ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Tematem kontroli było przestrzeganie i stosowanie przepisów w zakresie 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami -  przez Gminę Staszów - przede 

wszystkim wymogu art. 5 pkt. 3 i 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, mówiącego, że opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela 
lub posiadacza polega, w szczególności na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i 
utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystaniu z 

zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Uczestnikami kontroli byli:

Kontrolujący:
-Katarzyna Kijak-Dojka- Inspektor ochrony zabytków ds. kontroli Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu, upoważnienie nr 
13 z dnia. 17.09.2020 r.
- Ewelina Kułaga -  Inspektor ochrony zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu, upoważnienie nr 13 z dnia 
17.09.2020 r.

Kontrolowany:
Gmina Staszów- reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów- Pana 
Leszka Kopcia oraz Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Staszów- Panią Ewę 
Kondek

Przy udziale: -Referenta Wydziału OKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów- Pana
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Dawida Grosickiego.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Teren parku ogrodzony jest kamiennym murem (część północna, wschodnia 
zachodnia, częściowo południowa) oraz siatką na słupkach (odcinek południowej 
granicy założenia). Obiekt jest w dobrym stanie, czysty, uporządkowany, 
systematycznie pielęgnowany.

Park stanowi głównie zieleń wysoka, składająca się z drzew liściastych, a także 
niewielkich obszarów krzewów ozdobnych ( m.in. żywopłot z ligustru pospolitego, 
bukszpanu wieczniezielonego) zlokalizowanych we frontowej części założenia -  
przed pałacem. Drzewa są w stosunkowo dobrym stanie fitosanitarnym, 
zaobserwowano jedynie nielicznie występujący susz gałęziowy, wymagający 
usunięcia w ramach prac pielęgnacyjnych drzewostanu. Poza tym drzewa suche, chore 
lub zagrażające bezpieczeństwu są systematycznie usuwane.

W przypadku niektórych drzew -  zlokalizowanych w pobliżu ciągów pieszych 
zaobserwowano konieczność usunięcia drobnych gałęzi celem zachowania skrajni i 
zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się użytkownikom parku. Obszary zieleni 
niskiej (trawnik) są systematycznie koszone -  w dobrym stanie.

Na terenie parku we frontowej części pałacu występują ciągi piesze utwardzone 
nawierzchnią asfaltową -  w średnim stanie technicznym. Ciągi jezdne utwardzone 
kruszywem -  bez uwag.

Kamienny mur otaczający większą część parku jest zachowany w stosunkowo dobrym 
stanie, jedynie w południowej jego części zaobserwowano niewielkie uszkodzenia i 
ubytki.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości - właściciel 
wykazuje troskę o obiekt, który jest utrzymywany i użytkowany we sposób właściwy.

Właściciel zadeklarował wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu, 
przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu jak również 
uzupełnienie ubytków w żywopłocie.

Nie stwierdzono także prac i działań, które byłby realizowane samowolnie - z 
naruszeniem przepisów prawa i bez uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków Delegaturą w Sandomierzu.

Przypominamy także, zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami wszelkie prace i działania przy obiekcie wpisanym do 
rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.
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Ocena kontrolowanej jednostki jest pozytywna.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
2. a/a.

Podpis
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