
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 W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM 

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 37 
Dz. nr 24/1, 24/2, obręb. arkusz: 41.4 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  ostrowiecki 
 

gmina  Ostrowiec Świętokrzyski 

6. Formy ochrony 
 

Rejestr Zabytków nr A.614  z dnia 
16.09.1975 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego w rejonie ulic: 
Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, 
Stefana Żeromskiego: Uchwała nr 
XXXVII/27/2013 Rady Miasta 
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
z dnia 26.03.2013 r. 

Widok od północy 
 

110 



8. Historia, opis i wartości 
 

Park o powierzchni około 4 ha, usytuowany jest pomiędzy ulicami Świętokrzyską (od 
strony płn.), Szewieńską (od strony zach.) oraz ul. Parkową (od strony płd. i wsch.). 
Po wybudowaniu obecnego pałacu kompozycję parku podporządkowano układowi 
asymetrycznemu. W części „dolnej” urządzony był staw zasilany wodą ze studni 
artezyjskiej, która działa do dnia dzisiejszego. Główna brama (park był ogrodzony) 
znajdowała się w narożu płn. - zach., przy zbiegu ulic Świętokrzyskiej, Szewieńskiej 
i S. Żeromskiego. Aleja dojazdowa prowadziła wokół stawu i od wsch. dochodziła do 
portyku podjazdowego. Po II wojnie światowej dolna część parku została całkowicie 
zniszczona, na tym terenie wybudowano 4 baraki mieszkalne. Część „górna” 
otaczająca pałac zachowała parkowy starodrzew. Po 1965 r. kierownictwo Muzeum 
zagospodarowało część dolną budując osiową aleję od ul. Świętokrzyskiej wprost do 
portyku pałacu. W znacznej części odbudowano drzewostan na terenie całego parku. 
„Górna” część parku należy do Muzeum, natomiast „dolna” część jest własnością 
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zespół pałacowo - parkowy został wpisany do 
rejestru zabytków. Na terenie parku rośnie pomnik przyrody: lipa drobnolistna 
„Maria”.  

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 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


