Uchwała Nr XI/120/2003
Rady Miejskiej w Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16 lipca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Parku Fabrycznego , Parku Pałacowego, ich granic oraz sposobu wykonywania ich
ochrony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art.34a ust 1 i 3 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z
2001 roku Nr 99 poz.1079, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1189, Nr 145 poz.1623 i z 2002 r. Nr 130 poz.1112)
oraz art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr
214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr LXIII/682/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 marca 1998 roku w
sprawie ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa Piłsudskiego, Parku Fabrycznego, Parku
Pałacowego, ich granic oraz sposobu wykonywania ich ochrony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/660/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 kwietnia
2001 roku oraz Uchwałą Nr LVII/903 /2002 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 września
2002 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art.34a ust1i 3 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2001 roku Nr 99 poz.1079, Nr100 poz.1085, Nr110 poz.1189, Nr 145 poz.1623 i z 2002 r Nr 130
poz.1112) oraz art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806) Rada Miejska uchwala co następuje:”
2 ) w §1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad parkami sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”.
3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„ §2a.1.Park Miejski im Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmuje:
1) część obszaru obrębu ewidencyjnego36 określonego na arkuszu mapy III, stanowiącego działki nr 33 i 46/1.
2) część obszaru obrębu ewidencyjnego 37 określonego na arkuszu mapy II, stanowiącego działki nr 6; 50; 55;
56; 57; 58 i 59.
2. Park Fabryczny obejmuje część obszaru obrębu ewidencyjnego 45 określonego na arkuszu mapy III,
stanowiącego działka nr 2/7.
3.Park Pałacowy obejmuje część obszaru obrębu ewidencyjnego 41 określonego na arkuszu mapy IV,
stanowiącego działka nr 24/1.
4. Granice parków określają załączniki graficzne nr 4, 5 i 6 do uchwały.”
4) załączniki nr 1, 2 i 3, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchyla się uchwałę Nr LVII/903/2002 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 września 2002
roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa

Piłsudskiego, Parku Fabrycznego, Parku Pałacowego ich granic oraz sposobu wykonywania ich ochrony na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana
do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowiec
Świętokrzyski.
2. Regulaminy zasad korzystania z terenów parkowych ogłasza się na terenie obiektów parkowych, których
dotyczą – w formie trwałych tablic umieszczonych w widocznych miejscach.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXIII/682/98
Rady Miejskiej z dn. 11.03.1998r
Park Miejski
im Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Założony w 1926 roku, jako pierwszy ogólnodostępny park, powiększony w latach 1971-1980, pokryty roślinnością o charakterze
parkowym, z obszarami o różnych ekosystemach i z ciekawym drzewostanem.
Własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i Skarbu Państwa.
Park Miejski im Marszałka Józefa Piłsudskiego ustanawia się
i poddaje ochronie prawnej dla ochrony zieleni,
walorów krajobrazowych, dla wypoczynku, rekreacji,
w trosce o zdrowie mieszkańców.
Dla zapewnienia tych celów stanowi się niniejszy

REGULAMIN
zasad korzystania z terenów parkowych
§ 1.
Na terenie Parku zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
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5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,
7) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.
§ 2.
Za naruszenie zakazów określonych w §1 grozi kara aresztu albo grzywny przewidziana w art. 59 ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 roku Nr 99 poz.1079, z
późniejszymi zmianami).

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXIII/682/98
Rady Miejskiej z dn. 11.03.98r
Park Fabryczny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
założony na początku lat 20-tych XX wieku, na terenie dawnej osady fabrycznej
Klimkiewiczów. Oficjalnie otwarty wiosną w 1923 roku. Jedyny teren parkowy
w dzielnicy Klimkiewiczów.
Własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Park Fabryczny ustanawia się i poddaje ochronie prawnej dla ochrony zieleni, walorów
krajobrazowych, dla wypoczynku, rekreacji , w trosce o zdrowie mieszkańców.
Dla zapewnienia tych celów stanowi się niniejszy

REGULAMIN
zasad korzystania z terenów parkowych
§ 1.
Na terenie Parku zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,
7) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.
§2.
Za naruszenie zakazów określonych w §1 grozi kara aresztu albo grzywny przewidziana w art. 59 ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 roku Nr 99 poz.1079, Nr100
poz.1085, z późniejszymi zmianami).
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Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXIII/682/98
Rady Miejskiej z dnia 11.03.1998r
Park Pałacowy
w Ostrowcu Świętokrzyskim
urządzony w II połowie XIX wieku na osnowie wcześniejszych założeń,
przebudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Park pokryty roślinnością
o charakterze parkowym. Miejsce wypoczynku, rekreacji, kontaktu z przyrodą
i kulturą materialną.
Własność Skarbu Państwa
Park Pałacowy ustanawia się i poddaje ochronie prawnej dla ochrony zieleni, walorów
krajobrazowych, kulturowych, dla wypoczynku, rekreacji, w trosce o zdrowie mieszkańców.
Dla zapewnienia tych celów stanowi się niniejszy
REGULAMIN
zasad korzystania z terenów parkowych
§ 1.
Na terenie Parku zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów
związanych z zabezpieczeniem przeciw powodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,
7) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.
§ 2.
Za naruszenie zakazów określonych w §1 grozi kara aresztu albo grzywny przewidziana w art. 59 ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 roku Nr 99 poz.1079, z
późniejszymi zmianami).
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