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3. Miejscowość 

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

1. Nazwa 
 

HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY 
ŚRÓDMIEŚCIE (CENTRUM) 

2. Czas powstania 
 

XVII- XX w. 

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

 

4. Adres 
 
 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  ostrowiecki 
 

gmina  Ostrowiec Świętokrzyski 

6. Formy ochrony 
 

 

 historyczny układ urbanistyczny 
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8. Historia, opis i wartości 
 

Obszar starego miasta stanowi osadniczo jeden z najstarszych kwartałów miasta. 
Układ urbanistyczny starego miasta Ostrowca to typowy przykład lokalizacji miasta 
z XVII - XX w. - tworzy go czworoboczny rynek i ulice biorące początek z jego naroży. 
Granica obszaru wskazana jest w gminnej ewidencji zabytków. Na tym obszarze 
wszystkie inwestycje wymagają uzgodnienia, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo 
budowlane.  
Miasto posiadające w przeszłości przede wszystkim zabudowę drewnianą nie 
przetrwało próby czasu, zatem jest tu niewiele zabytków. Z budynków wartych uwagi 
wokół rynku są te mieszczące się w górnej części oraz XIX - wieczna kamienica 
secesyjna w zach. ścianie. Rynek stanowi dla mieszkańców nie tylko punkt spotkań 
i odpoczynku, ale również miejsce pamięci i zadumy. Znajduje się tu obelisk z 30 
nazwiskami straconych ostrowczan w dniu 30 września 1942 r. W pięćdziesiątą 
rocznicę tragedii na rynku odsłonięto i poświęcono pomnik, a raczej symbol 
o kształcie metalowej pętli wychodzącej z brukowanego kopca. 
Na terenie układu urbanistycznego znajdują się liczne obiekty zabytkowego, wpisane 
do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Do szczególnie 
wartościowych należy zespół kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła przy 
ul. Okólnej 19. Na terenie miasta znajdziemy dodatkowo kilka ciekawych obiektów 
niesakralnych, które zostały zaprojektowane przez znanych architektów - 
Władysława Hermana, Witolda Minkiewicza, Stefana Szyllera, Tadeusza 
Rekwirowicza, są to między innymi budynki użyteczności publicznej oraz wille 
urzędnicze. 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 
 

Stan zachowania: czytelny układ urbanistyczny, z długimi ulicami, 
o zróżnicowanej skali zabudowy; w obrębie układu staromiejskiego nowa 
zabudowa mieszkalna w typie bloków 
Postulaty dotyczące konserwacji: zachować gabaryty zabytkowych 
budynków, zakaz nadbudowy i przebudowy; zachować układ budynków 

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 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


