
UCHWAŁA NR XLIII/364/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 maja 2021 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)1) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2 
i ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 
55 z późniejszymi zmianami)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące obiekty: 

1) źródło wody krótkiego cieku wodnego o długości około 20 m, znajdujące się na terenie nieruchomości 
o nr ewid. 1716/1, obręb ewid. Kurozwęki, współrzędne geograficzne: 50° 35’ 35,3” N; 21° 05’ 59,4” E - 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) drzewo gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm, 
wynoszącym 305 cm, rosnące na terenie nieruchomości o nr ewid. 5883/4, obręb ewid. Staszów, 
współrzędne geograficzne: 50° 33’ 37.3” N; 21° 09’ 37.0” E - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) grupę drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) w liczbie 3 szt., o obwodach pni mierzonych na 
wysokości 130 cm, wynoszących odpowiednio: drzewo nr 1 – 310 cm, drzewo nr 2 - 365 cm, drzewo nr 
3 - 315 cm, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5883/4, obręb ewid. Staszów, o współrzędnych 
geograficznych, wynoszących odpowiednio: drzewo nr 1 - 50° 33’ 37.3” N; 21° 09’ 41.5” E, drzewo nr 2 - 
50° 33’ 37.2” N; 21° 09’ 41.4” E, drzewo nr 3 - 50° 33’ 37.0” N; 21° 09’ 40.9” E - załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

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

1) „źródło Pod Diabelskim Kamieniem” - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 1; 

2) „jesion im. Stefana Czerwca” - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 2; 

3) „dęby im. 2 Pułku Piechoty Legionów” - dotyczy obiektu wskazanego w § 1 pkt 3.

§ 3. 

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

§ 4. 

W stosunku do obiektów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w ramach czynnej ochrony, ustala się 
możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających. 

§ 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; 
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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 2020r., poz. 1378; 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r., poz. 471, poz. 1378;
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/364/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 maja 2021 r.

Wnioskiem z dnia 30 października 2020r. Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach zwrócił się z prośbą 
o objęcie ochroną prawną poprzez uznanie za pomnik przyrody trzech obiektów tj.: 1) źródło wody 
krótkiego cieku wodnego o długości około 20 m, znajdujące się na terenie nieruchomości o nr ewid. 1716/1, 
obręb ewid. Kurozwęki, współrzędne geograficzne: 50° 35’ 35,3” N; 21° 05’ 59,4” E; 2) drzewo gatunku 
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym 
305 cm, rosnące na terenie nieruchomości o nr ewid. 5883/4, obręb ewid. Staszów, współrzędne 
geograficzne: 50° 33’ 37.3” N; 21° 09’ 37.0” E; 3) grupę drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 
w liczbie 3 szt., o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących odpowiednio: drzewo nr 
1 – 310 cm, drzewo nr 2 - 365 cm, drzewo nr 3 - 315 cm, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 
5883/4, obręb ewid. Staszów, o współrzędnych geograficznych, wynoszących odpowiednio: drzewo nr 1 - 
50° 33’ 37.3” N; 21° 09’ 41.5” E, drzewo nr 2 - 50° 33’ 37.2” N; 21° 09’ 41.4” E, drzewo nr 3 - 50° 33’ 
37.0” N; 21° 09’ 40.9” E. Podczas przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono, że „źródło Pod Diabelskim 
Kamienieniem” zlokalizowane jest w bliskiej odległości od głazu narzutowego o nazwie „Diabelski 
Kamień”, który został uznany za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 6 Wojewody 
Tarnobrzeskiego z dnia 28.06.1991r. (Dz. U. z 1991r. nr 9 poz. 187). Źródło charakteryzuje się czystą wodą 
o doskonałych walorach smakowych i jest pierwszym tego typu obiektem na terenie gminy Staszów 
uznanym za pomnik przyrody. Drzewo gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz grupa trzech 
drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) znajdują się w parku należącym do Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie. Wszystkie drzewa odznaczają się dobrym stanem zdrowotnym oraz 
prowadzona jest w stosunku do nich czynna ochrona, tj. usuwanie złamanych bądź też suchych konarów oraz 
gałęzi. Pomnik przyrody będący „jesionem im. Stefana Czerwca” swą nazwą nawiązuje do założyciela oraz 
długoletniego dyrektora ww. szkoły (1952 – 1976), zaś nazwa pomnika przyrody o nazwie „dęby im. 
2 Pułku Piechoty Legionów” odnosi się do czasów kiedy to pierwszy bastion 2 Pułku Piechoty Legionów był 
jednostką stacjonującą w Staszowie przy ul. Koszarowej w latach 1923-1939. Wszystkie wyżej wymienione 
eksponaty spełniają wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. 
w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017r. poz. 2300) wyróżniając się walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Zgodnie 
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 
55 z późniejszymi zmianami) 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, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie. Stosownie do art. 44 ust. 1 oraz 2 ww. ustawy ustanowienie pomnika 
przyrody następuje w drodze uchwały, która 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 ww. 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, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych, uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz umieszczania tablic 
reklamowych. Mając na uwadze powyższe oceniono, że występują przesłanki do uznania wyżej wskazanych 
eksponatów za pomniki przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt niniejszej uchwały został 
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. 
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/364/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 maja 2021 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/364/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 maja 2021 r.
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