
 

Uchwała Nr XXIX/326/2021 

Rady Gminy  Masłów 

z dnia  25 lutego 2021 roku  

 

w sprawie pomnika przyrody o nazwie  ,,Wielki Kamień”  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) art. 40 ust. 1 art. 44 ust. 1 i 2 

i art. 45 ust. 1 i 2 w związku z art. 6 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55 z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. 

U. z 2019r., poz. 1461)  po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Kielcach, Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Pomnik przyrody stanowi szczyt skalny Góry Klonówki będący wychodnią pokładów 

kwarcytowych ze środkowego kambru o wysokości 5 m i powierzchni 0,03 ha, położony  

na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr  176  

położonej w obrębie ewidencyjnym  Mąchocice Kapitulne  gmina  Masłów, powiat 

kielecki, będącej we władaniu  Gminy Masłów. 

2. Pomnik przyrody nosi nazwę ,,Wielki Kamień”. 

§ 2.   Położenie pomnika oraz współrzędne punktów załamania granic,  określa Załącznik nr 1  

         do uchwały. 

§ 3.   Nadzór nad pomnikiem  sprawuje Wójt Gminy Masłów. 

§ 4.   Celem ochrony  pomnika jest zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych,  

         naukowych,  historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 

  § 5.   W stosunku do pomnika  wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby; 

3) wydobywanie do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

 § 6. 1.  W ramach ochrony czynnej pomnika,  ustala  się: 

1) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnienia jego braków; 

2) obowiązek stałego monitorowania i utrzymania stanu właściwego, czyszczenie 

aktów wandalizmu, zapobieganie zarastania terenu wokół pomnika. 

2. Zadania, o których mowa w ust.  1 należą do obowiązków sprawującego nadzór nad 

pomnikiem  przyrody. 

§ 7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 8. Niniejsza uchwała poprzedzona była Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Kielcach  Nr 76  z dnia 28 października  1954 r., o uznaniu za pomnik 

przyrody (Dz. Urz. WRN z dnia 15  września 1955r. Nr 10 poz. 25), które na podstawie 

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze 

zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 

(Dz.U. Nr. 92, poz. 753, z późn. zm.), zachowało moc do dnia wejścia w życie  niniejszej 

uchwały. 

§ 9.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

         Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 



 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/326/2021 

Rady Gminy w Masłowie 

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

Tabela 1:Współrzędne punktów załamania granic pomnika przyrody,  

             w układzie współrzędnych  PL-1992 

 

 

Nr X Y 

1 339014.60 623865.89 

2 339021.09 623865.10 

3 339026.64 623874.09 

4 339028.23 623881.63 

5 339025.58 623887.98 

6 339022.94 623891.55 

7 339019.63 623889.70 

8 339017.25 623890.76 

9 339011.96 623883.22 

10 339014.34 623881.24 

11 339013.81 623878.72 

12 339017.51 623877.93 

13 339012.22 623875.94 

14 339013.81 623871.05 

15 339014.47 623865.76 

16 339014.60 623865.89 

 

 

 

 

  



Mapa 1. Lokalizacja pomnika przyrody ,,Wielki Kamień” 

 

 

 

Województwo: Świętokrzyskie 

Powiat: Kielecki 

Jednostka ewidencyjna: Masłów 

Obręb: Mąchocice Kapitulne 

Działka: 176 

Pomnik przyrody: szczyt skalny Góry Klonówki o nazwie ,,Wielki Kamień” 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 

 

 

 


