
UCHWAŁA NR L/504/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi 
zmianami)1) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)2) Rada 
Miejska w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 
W celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, ustanawia się 
pomniki przyrody: 
1) drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.), o obwodzie pnia 315 cm 

(mierzonym na wysokości 1,30 m), wysokości 26 m, w wieku około 250 lat, położenie 
geograficzne N 50° 37' 3.75'' E 21° 9' 8.12'' 

2) drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.), o obwodzie pnia 370 cm 
(mierzonym na wysokości 1,30 m), wysokości 28 m, w wieku około 250 lat, położenie 
geograficzne N 50° 37' 4.29'' E 21° 9' 8.63'' 

3) drzewo gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica L.), o obwodzie pnia 270 cm (mierzonym 
na wysokości 1,30 m), wysokości 26 m, w wieku około 200 lat, położenie geograficzne N 
50° 37' 4.05'' E 21° 9' 8.48'' 

rosnące na terenie nieruchomości o nr ewid. 730/3, obręb ewid. Wola Osowa, 
w wydzieleniu 192 g leśnictwa Przyjmy, obrębu leśnego Kurozwęki Nadleśnictwa 
Staszów, stanowiącej właność Skarbu Państwa, będącą w zarządzie Nadleśnictwa 
Staszów.

§ 2. 
Nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Staszów. 

§ 3. 
1. W stosunku do ustanowionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
d) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 
a) a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony obiektu, po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 
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b) realizacji inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody, 

c) zadań z zakresu obronności kraju, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
d) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 628, poz. 842
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Uzasadnienie do Uchwały Nr L/504/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 21 maja 2014 r.

Z wnioskiem o uznanie za pomniki przyrody dwóch drzew gat. dąb szypułkowy 
i jednego drzewa gat. buk pospolity, rosnących terenie nieruchomości o nr ewid. 730/3, 
obręb ewid. Wola Osowa, w wydzieleniu 192g leśnictwa Przyjmy, obrębu leśnego 
Kurozwęki Nadleśnictwa Staszów, stanowiącej właność Skarbu Państwa, wystąpiło 
Nadleśnictwo Staszów – zarządca działki, na której rosną ww drzewa. 

 Zgodnie z przepisami art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), ustanowienie pomnika przyrody, następuje 
w drodze uchwały rady gminy. Art. 40. ust. 1 ww ustawy stanowi, iż 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. 

 Przeprowadzona wizja terenowa potwierdziła zasadność objęcia drzew ochroną 
prawną. Drzewa te charakteryzują się okazałym wzrostem i sędziwym wiekiem, ich pnie 
są zdrowe, bez uszkodzeń i owocników grzybów, w koronie widoczne są jedynie 
nieliczne gałęzie posuszowe. Drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa gat. buk 
pospolity, będącego pomnikiem przyrody, zgodnie z Rozporządzeniem NR 35/2007 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody - swą okazałością i wiekiem nieznacznie tylko ustępują ww pomnikowi 
przyrody. 

 Objęcie ochroną przedmiotowych trzech pojedynczych drzew ma na celu zachowanie 
szczególnie cennych przyrodniczo elementów przyrody, pozwoli zwiększyć nadzór nad 
ich utrzymaniem i pielęgnacją, przyczyni się do kształtowania wśród mieszkańców 
gminy Staszów wrażliwości estetycznej na piękno przyrody oraz wzrostu świadomości 
ekologicznej. 

 Podjęcie przez Radę Miejską w Staszowie niniejszej uchwały jest przejawem dbałości 
o środowisko naturalne oraz troski o zachownianie walorów przyrodniczych regionu dla 
przyszłych pokoleń.
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