
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość 

O S T R O W I E C 
Ś W I Ę T O K R Z Y S K I 
( C Z Ę S T O C I C E ) 

1. Nazwa 
 

PARK PRZY DOMU ADMINISTRATORA PRZY DAWNEJ 
CUKROWNI „CZĘSTOCICE”, TZW. OGRÓD SPACEROWY 

2. Czas powstania 
 

2 poł. XIX w. 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 30 
Dz. nr 3/45, 3/52, obręb. arkusz: 43.4 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  ostrowiecki 
 

gmina  Ostrowiec Świętokrzyski 

6. Formy ochrony 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego w rejonie ulic: 
Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda 
Traugutta, Świętokrzyska oraz torów 
bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni 
„Częstocice”:  
Uchwała nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 17 czerwca 2016 r. 

Widok od południowego-zachodu 
 

108 



8. Historia, opis i wartości 
 

Park wokół dawnego domu administratora dawnej cukrowni „Częstocice”, założony 
w poł. XIX w. w typie parku krajobrazowego, zwanego „ogrodem spacerowym”. Pow. 
1.37 ha (obecnie teren parku ograniczony przez wydzielenie działek budowlanych). 
Stan drzewostanu w stanie dobrym, dominuje starodrzew: buki, wiązy, jawory, 
kasztanowce, robinie i skupiny cisa. Wewnątrz parku wydzielona działka 
z budynkiem pałacyku.1 

 

1Źródło: Karta adresowa zabytku nieruchomego 126/KA, opr. W. Kotasiak, 2014 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 
 

Stan zachowania: zachowany, zadbany starodrzew; zachowane 
powiązania z otaczającym krajobrazem; zachowany układ kompozycyjny 
i komunikacyjny 
Postulaty dotyczące konserwacji: prace pielęgnacyjne zieleni; 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem; utrzymanie 
i konserwacja układu komunikacyjnego i kompozycyjnego. Prace 
konserwatorskie mające na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym; 
zachowanie formy zabytku. 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 
 

Jakub Danielski, 19.09.2022 r.  

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków)* 
 
 
 
 
 
 
 
* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych 
do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


