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1932 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 71/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Kra-

jobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, zajmuje obszar 
o powierzchni 21 407 ha obejmując część obsza-
rów gmin: Bliżyn (6932 ha), Łączna (2418 ha), Mie-
dziana Góra (920 ha), Mniów (681 ha), Stąporków 
(788 ha), Strawczyn (1628 ha), Suchedniów (2665 ha) 
i Zagnańsk (5375 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zajmu-

je powierzchnię 25 681 ha obejmując część gmin: 
Bliżyn (1777 ha), Łączna (725 ha), Miedziana Góra 
(4557 ha), Mniów (5923 ha), Stąporków (1737 ha), 
Strawczyn (4687 ha), Suchedniów (708 ha), Za-
gnańsk (5387 ha) i miasta Skarżysko Kamienna 
(180 ha).  

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
2) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;  
3) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 
4) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-

bów objętych ochroną gatunkową; 
5) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów, w tym w szczególności torfowisk; 

6) zachowanie różnorodności geologicznej, w 
tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
w tym pozostałości Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego, a także licznych miejsc pa-
mięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-
nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, 
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wy-
konywania czynności w ramach racjonalnej go-
spodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

                                            
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,  
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, 
poz.1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r. 
Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.  



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7643  Poz. 1932 
 
8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 

bezściółkową. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.2). 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988r. w sprawie ustanowienia
Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich
(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18, poz. 199), 

- rozporządzeniem Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82), 

 

 - rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84). 

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobra-
zowym w rozumieniu tej ustawy 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 71/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Załącznik Nr 1 

 
Opis granic Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

 
Część Oblęgorska 
Obszar części Oblęgorskiej Suchedniowsko-
Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego obejmuje 
Pasmo Oblęgorskie w następujących granicach: 
(gm. Strawczyn) Na północy od przecięcia się dro-
gi powiatowej nr 15657 Stąporków - Mniów - Ruda 
Strawczyńska z granicą administracyjną gmin 
Mniów i Strawczyn i granicą tą w kierunku 
wschodnim do granicy administracyjnej pomiędzy 
sołectwami Skoki - Mokry Bór, (gm. Mniów) dalej 
na północny - wschód wzdłuż cieku bez nazwy do 
drogi powiatowej nr 15691 Grzymałków - Skoki - 
Przyjmo i tą drogą do przysiółka Stachura, dalej 
drogą polną po granicy lasu na południe i tą gra-
nicą około 200 m w kierunku południowo-
wschodnim, gdzie ponownie osiąga granicę admi-
nistracyjną gminy Strawczyn, (gm. Strawczyn) 
tutaj drogą polną dochodzi do skrzyżowania we 
wsi Piaski, (gm. Mniów) dalej na południe drogą 
powiatową nr 15692 Węgrzynów - Oblęgór - 
Promnik, aż do przecięcia się z granicą administra-
cyjną gminy Strawczyn (gm. Strawczyn) i tą grani-
cą na wschód do kompleksu leśnego (gm. Mniów). 
Następnie wzdłuż granicy lasu do granicy admini-
stracyjnej gminy Strawczyn (gm. Strawczyn).  
Tą granicą najpierw na południowy-wschód na-
stępnie na południe i na wschód do przysiółka 
Barania Góra i dalej drogą gminną Barania Góra - 
Oblęgorek na południe w kierunku Oblęgorka.  
W Oblęgorku na zachód wzdłuż drogi powiatowej 
nr 15694 Oblęgorek - Porzecze biegnącą przez wieś 
Oblęgorek do przecięcia drogi z ciekiem bez na-
zwy, następnie w kierunku północno-zachodnim 
wzdłuż strumienia do drogi prowadzącej do Mu-
zeum H. Sienkiewicza. Stąd granicą lasu prywat-

nego dochodzi do drogi polnej biegnącej wokół 
gruntów Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ob-
lęgorku, omija te grunty od wschodu, północy i 
zachodu, biegnąc wzdłuż granicy lasu i dochodzi 
do drogi gminnej Niedźwiedź - Chełmce i tą drogą 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 15692 Wę-
grzynów - Oblęgór - Promnik. Drogą tą na północ i 
po około 200 m na zachód do przysiółka Huta Ob-
lęgorska. Dalej, aż do granicy administracyjnej 
sołectwa Niedźwiedź wzdłuż drogi polnej biegną-
cej przy krawędzi lasu do miejsca, w którym grani-
ca sołectwa skręca na północ, dalej tą drogą do 
granicy administracyjnej sołectwa Hucisko i grani-
cą tego sołectwa w kierunku zachodnim do drogi 
gminnej Hucisko - Zaskale. Drogą tą skręca na 
południe do skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 15690 Piotrowiec - Hucisko - Promnik i dalej 
drogą powiatową na zachód, gdzie za zakrętem po 
około 150 m skręca na północny-zachód i drogą 
polno-leśną dochodzi do wsi Kuźniaki do drogi 
powiatowej nr 15657 Stąporków - Mniów - Ruda 
Strawczyńska. Następnie tą drogą powiatową na 
północ do jej przecięcia się z granicą administra-
cyjną gmin Mniów i Strawczyn.  
 
Część Suchedniowska  
Obszar Parku obejmuje tereny kompleksu lasów 
Puszczy Świętokrzyskiej i część doliny rzeki Kra-
snej w następujących granicach: 
(gm. Mniów) Od przecięcia północno-wschodniej 
granicy administracyjnej sołectwa Mniów z drogą 
powiatową nr 15657 Stąporków - Mniów - Ruda 
Strawczyńska wzdłuż granicy Lasów Państwowych 
(oddz. 175, 167, 157, 140, 124, 123 i 122 - wg  
Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Zagnańsk na okres 
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1.01.1998 do 31.12.2007) do granicy administra-
cyjnej gminy Zagnańsk (gm. Zagnańsk). Tą granicą 
na północny-wschód do przecięcia z drogą powia-
tową nr 15675 Serbinów - Długojów (gm. Mniów). 
Drogą tą na północ do granicy administracyjnej 
gminy Stąporków, (gm. Stąporków) dalej granicą 
tej gminy do drogi powiatowej nr 15657 Stąpor-
ków - Mniów - Ruda Strawczyńska, następnie dro-
gą tą do wsi Krasna i dalej na wschód wzdłuż dro-
gi gminnej do Luty Pierwszej (przysiółek Bugaj), 
następnie skręca na południe do bezimiennego 
cieku i na wschód tym ciekiem do granicy Lasów 
Państwowych, będących jednocześnie granicą 
administracyjną gminy Bliżyn (gm. Bliżyn). Grani-
cą tą około 200m na północ, a następnie granicą 
Lasów Państwowych (oddz. 30, 29, 28, 27 - wg  
Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Suchedniów na 
okres 1.01.2000 do 31.12. 2009) do drogi powiato-
wej nr 15644 Samsonów - Odrowąż stanowiącej 
granicę administracyjną sołectwa Kopcie, dalej na 
północny-wschód tą granicą do przecięcia się z 
rzeką Kuźniaczką i do granicy Lasów Państwo-
wych. Dalej granicą Lasów Państwowych (oddz. 
39, 41, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 58, 57 - wg Pl. Urz. 
PGL dla Nadleśnictwa Suchedniów na okres 
1.01.2000 do 31.12. 2009) na wschód, północny-
wschód i znów na wschód do przecięcia z rzeką 
Kobylanką, rzeką tą na północny-wschód do prze-
cięcia się z granicą administracyjną sołectwa 
Drożdżów i tą granicą do drogi gminnej Drożdżów 
- Jastrzębia. Drogą tą do granicy administracyjnej 
sołectwa Wojtyniów i dalej tą granicą do przecię-
cia z granicą pomiędzy oddziałami leśnymi: 172  
i 173 dalej liniami oddziałowymi pomiędzy oddzia-
łami 172 i 173, 173 i 197, 172 i 196 oraz 195 i 196 
(wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Suchedniów na 
okres 1.01.2000 do 31.12. 2009) do granicy admini-
stracyjnej miasta Suchedniów (m. Suchedniów). 
Granicą tą do drogi krajowej nr 7 Gdańsk - War-
szawa - Kraków - Chyżne i tą drogą na południe do 

granicy Lasów Państwowych, następnie linią od-
działową oddz. 142 i granicą pomiędzy oddziałami 
142 i 143, 124 i 125, 125 i 112, 126 i 113, 127 i 114, 
127 i 128, 128 i 145 (wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnic-
twa Suchedniów na okres 1.01.2000 do 31.12. 2009) 
ponownie do granicy Lasów Państwowych. Tą gra-
nicą na zachód i południe do rzeki Łosiennica, da-
lej rzeką (około 500 m) na wschód do przecięcia się 
z drogą polną, następnie wzdłuż tej drogi na połu-
dnie do granicy administracyjnej gminy Łączna 
(gm. Łączna). Granicą gminy i granicą administra-
cyjną sołectwa Zalezianka do drogi polnej i dalej tą 
drogą na południowy-zachód do granicy admini-
stracyjnej gminy Zagnańsk. (gm. Zagnańsk) Tą gra-
nicą do południowej granicy Lasów Państwowych 
(oddz. 3 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Za-
gnańsk na okres 1.01.1998 do 31.12.2007). Dalej 
granicą tą (oddz. 3, 6, 11, 17, 18 - wg Pl. Urz. PGL 
dla Nadleśnictwa Zagnańsk na okres 1.01.1998 do 
31.12.2007), a następnie linią oddziałową pomiędzy 
oddziałami 18, 51 i 27, 52 (wg Pl. Urz. PGL dla Nadle-
śnictwa Zagnańsk na okres 1.01.1998 do 31.12.2007) 
do granicy Lasów Państwowych (oddz. 36, 40, 44, 
47, 50, 49, 48, 69, 72, 77, 82-90, 101, 102, 117, 134, 
133, 150, 156 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa 
Zagnańsk na okres 1.01.1998 do 31.12.2007), dalej 
granicą Lasów Państwowych Nadleśnictwa Za-
gnańsk, aż do przecięcia się z drogą krajową nr 74 
Sulejów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opa-
tów - Annopol - Kraśnik. Drogą tą na północ do 
przecięcia z południowo-wschodnią granicą admi-
nistracyjną sołectwa Mniów. Dalej tą granicą 
wzdłuż granicy kompleksu Lasów Państwowych 
(oddz. 166, 165, 164, 173, 174, 172, 171, 170, 178,  
- wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Zagnańsk na 
okres 1.01.1998 do 31.12.2007) do przecięcia z 
drogą powiatową nr 15657 Stąporków - Mniów - 
Ruda Strawczyńska. Drogą tą, do przecięcia się  
z północno-wschodnią granicą administracyjną 
sołectwa Mniów.  

 
Załącznik Nr 2 

 
Opis granic otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

 
Od północy, północną granicą administracyjną 
sołectwa Wólka Kłucka, zachodnią i północną gra-
nicą sołectwa Grzymałków, północną granicą  
sołectwa Borki, północno-zachodnimi granicami 
sołectw Węgrzynów i Mniów, zachodnią granicą 
sołectwa Serbinów, zachodnią i północną granicą 
sołectwa Komorów, północno-wschodnią granicą 
sołectwa Krasna, północną granicą sołectwa  
Gustawów, północno-zachodnimi granicami so-
łectw Kucębów i Nowy Odrowążek, północnymi 
granicami sołectw: Odrowążek, Sorbin, Zbrojów, 
Drożdżów, północną i wschodnią granicą sołectwa 
Bliżyn, północno-wschodnią granicą sołectwa Woj-

tyniów, północno-wschodnią granicą sołectwa 
Wołów do rzeki Kamiennej, rzeką Kamienną do 
drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - 
Chyżne, tą drogą na południe do ulicy Słonecznej 
w Skarżysku Kamiennej i tą ulicą do granicy lasów 
państwowych, tą granicą (oddziały od 146, 147, 
148 i 149 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Su-
chedniów na okres 1.01. 2000 do 31.12.2009) do 
drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - 
Chyżne, tą drogą na południe do granicy admini-
stracyjnej sołectwa Ostojów, północną, wschodnią 
i południową granicą sołectwa Ostojów, połu-
dniowo-wschodnimi granicami sołectw: Łączna, 
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Gózd, Występa, Zachełmie, Zagnańsk, wschodnią i 
południową granicą sołectwa Kostomłoty Drugie, 
południową i zachodnią granicą sołectwa Chełm-
ce, południowymi granicami sołectw Strawczynek 

i Strawczyn, południową i zachodnią granicą so-
łectwa Ruda Strawczyńska, zachodnimi granicami 
sołectw Kuźniaki i Wólka Kłucka do północnej gra-
nicy sołectwa Wólka Kłucka. 

 
 

1933 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 72/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, 

zwany dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o powierzch-
ni 20 706 ha obejmując część obszarów gmin: Bieliny 
(1101 ha), Daleszyce (11063 ha), Łagów (2291 ha), 
Pierzchnica (178 ha) i Raków (6073 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-

muje powierzchnię 23 748 ha obejmując część 
gmin: Bieliny (2205 ha), Daleszyce (4896 ha), Górno 
(3108 ha), Łagów (4639 ha), Pierzchnica (1218 ha) i 
Raków (7682 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w 

tym obszarów występowania rzeźby lessowej;  
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 
5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-

bów objętych ochroną gatunkową; 
6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin; zwierząt 
i grzybów, w tym w szczególności torfowisk; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
a także licznych miejsc pamięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627, z późniejszymi zmianami)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożo-
nej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności w ramach racjo-
nalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i ło-
wieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-

                                            
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 
2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.  
Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.  
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cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988r. w sprawie ustanowienia
Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich
(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18, poz. 199), 

- rozporządzeniem Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82), 

 

 - rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84).  

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobra-
zowym w rozumieniu tej ustawy. 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 72/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Załącznik Nr 1 

 
Opis granic Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 

 
Obszar Parku obejmuje pasma wzgórz i kompleksy 
leśne położone pomiędzy Daleszycami, Łagowem i 
Rakowem.  
Zamyka się w następujących granicach: (gm. Dale-
szyce) na północy od przecięcia się drogi powia-
towej nr 15541 Suków - Borków - Chmielnik z po-
łudniową granicą administracyjną sołectwa Bor-
ków, tą granicą w kierunku wschodnim do granicy 
administracyjnej sołectwa Słopiec i dalej tą grani-
cą do przecięcia się z rzeką Belnianką i wzdłuż rzeki 
do młyna w Daleszycach, dalej na wschód drogą 
polną biegnącą po zachodniej i północnej stronie 
góry Skała do przecięcia się z drogą wojewódzką 
nr 764 Kielce - Suków - Raków - Staszów - Poła-
niec. Drogą tą w kierunku południowym do prze-
cięcia się z granicą Lasów Państwowych i tą grani-
cą (oddz. 107, 95, 79, 63, 55, 56, 42 - wg Pl. Urz. 
PGL dla Nadleśnictwa Łagów na okres 1.01.1997 
do 31.12.2006) do drogi powiatowej nr 15519 Da-
leszyce - Napęków do przecięcia z granicą admini-
stracyjną sołectwa Smyków, dalej na północny-
wschód granicą administracyjną sołectwa Smy-
ków do granicy administracyjnej gminy Bieliny  
i gminy Górno przy skrzyżowaniu drogi powiato-
wej nr 15519 Daleszyce - Napęków z drogą gmin-
ną. Stąd w kierunku południowym (gm. Bieliny) i 
wschodnim drogą polno-leśną, wzdłuż kompleksu 
lasów niepaństwowych do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 15522 Makoszyn - Huta Nowa w 
przysiółku „Pod Skały” i dalej tą drogą w kierunku 
północno-wschodnim, a po około 200 m wzdłuż 
drogi polnej w kierunku południowo-wschodnim i 

wschodnim do granicy administracyjnej sołectwa 
Lechów. Tą granicą do granicy Lasów Państwo-
wych (gm. Łagów) i dalej granicą Lasów Pań-
stwowych (oddz. 65, 71, 70, 69, 68 - wg Pl. Urz. 
PGL dla Nadleśnictwa Łagów na okres 1.01.1997 
do 31.12.2006) do granicy administracyjnej sołec-
twa Złota Woda dalej wzdłuż drogi krajowej nr 74 
Kielce - Opatów - Kraśnik do wschodniej granicy 
administracyjnej sołectwa Złota Woda. Dalej na 
południe tą granicą, a następnie granicą admini-
stracyjną sołectwa Sędek, do granicy administra-
cyjnej gminy Raków (gm. Raków). Następnie gra-
nicami administracyjnymi (wschodnimi) sołectw 
Bardo i Rembów do drogi wojewódzkiej nr 756 
Starachowice - Nowa Słupia - Łagów - Szydłów. 
Dalej na południe wzdłuż wymienionej drogi wo-
jewódzkiej i południowej granicy administracyjnej 
wsi Rembów, a następnie wschodnią granicą ad-
ministracyjną wsi Dębno dochodzi do rzeki Czarnej 
Staszowskiej. Dalej w górę wzdłuż tej rzeki do 
przysiółka Lewanów (gm. Pierzchnica). Następnie 
na zachód wzdłuż cieku bez nazwy (prawy dopływ 
Czarnej Staszowskiej) do granicy administracyjnej 
gminy Pierzchnica i Daleszyce, (gm. Daleszyce),  
tą granicą w kierunku południowo-zachodnim do 
granicy między oddziałami 62 i 76 (wg Pl. Urz. PGL 
dla Nadleśnictwa Łagów na okres 1.01.1997 do 
31.12.2006) gdzie linią oddziałową skręca na pół-
nocny-zachód do drogi polno-leśnej i tą drogą w 
kierunku północnym do skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 15543 biegnącą przez wieś Szczecno. 
Tą drogą po około 100 m na zachód wchodzi w 
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drogę polną i drogą tą w kierunku północnym i tu 
po około 700 m, skręca wzdłuż drogi polnej na 
zachód do granicy Lasów Państwowych. Dalej tą 
granicą (oddz. 112, 113 i 114 - wg Pl. Urz. PGL dla 
Nadleśnictwa Łagów na okres 1.01.1997 do 
31.12.2006) skręca na północny-zachód i dochodzi 
do skrzyżowania drogi powiatowej nr 15541 Su-
ków - Borków - Chmielnik z drogą powiatową  

nr 15553 Marzysz - Wojciechów, dalej drogą po-
wiatową nr 15553 około 200 m w kierunku za-
chodnim, do rzeki Pierzchnianki stanowiącej za-
chodnią granicę sołectwa Szczecno. Dalej na pół-
noc granicą administracyjną sołectwa Szczecno  
aż do przecięcia się drogi powiatowej nr 15541 
Suków - Borków - Chmielnik z południową granicą 
administracyjną sołectwa Borków.  

 
Załącznik Nr 2 

 
Opis granic otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 

 
Od północy, północną granicą administracyjną 
sołectwa Górno, zachodnią, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Wola Jachowa, wschodnią gra-
nicą sołectwa Skorzeszyce, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Górki Napękowskie, północną 
granicą sołectwa Napęków a następnie zachodnią, 
północną i wschodnią granicą sołectwa Belno, 
północną granicą sołectwa Makoszyn, północną  
i wschodnią granicą sołectwa Lechów, północną 
granicą sołectwa Lechówek, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Płucki, północno-wschodnią gra-
nicą sołectwa Łagów, północno-wschodnią grani-
cą sołectwa Nowy Staw, następnie wschodnią 
granicą sołectw Duraczów i Gęsice, północną gra-
nicą sołectwa Stara Zbelutka, północno-wschodnią 
i południową granicą sołectwa Nowa Zbelutka, 
wschodnią granicą sołectwa Stara Zbelutka, połu-
dniowo-wschodnią granicą sołectwa Radostów, 
wschodnią i południowo-wschodnią granicą sołec-

twa Szumsko - Kolonia, północną, wschodnią i 
południową granicą sołectwa Jamno, południową 
i południowo-wschodnią granicą sołectwa Raków, 
wschodnią i południową granicą sołectwa Dębno, 
południową granicą sołectwa Drogowle, połu-
dniowo-wschodnią granicą sołectwa Głuchów - 
Lasy, południową granicą sołectwa Głuchów, po-
łudniową i zachodnią granicą sołectwa Papiernia, 
południową granicą sołectwa Czarna, południową 
i południowo-zachodnią granicą sołectwa Szczec-
no, południową, południowo-zachodnią i zachod-
nią granicą sołectwa Komórki, południową, za-
chodnią i północną granicą sołectwa Marzysz, pół-
nocną granicą sołectwa Borków, zachodnią i pół-
nocno-zachodnią granicą sołectwa Słopiec, za-
chodnią i północno-zachodnią granicą sołectwa 
Daleszyce, południowo-zachodnią i zachodnią gra-
nicą sołectwa Górno do północnej jego granicy. 

 
 

1934 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 73/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Sieradowicki Park Krajobrazowy, zwa-

ny dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o powierzchni 
12 106 ha obejmując część obszarów gmin: Bo-
dzentyn (3938 ha), Pawłów (2376 ha), Suchedniów 
(1288 ha), Wąchock (4504 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-
muje powierzchnię 16 236 ha obejmując część 
gmin: Bodzentyn (3525 ha), Pawłów (8384 ha), 
Suchedniów (932 ha), Wąchock (3205 ha) i miasta 
Starachowice (190 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
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2) zachowanie różnorodności geologicznej, w 

tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 
5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-

bów objętych ochroną gatunkową; 
6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
w tym pozostałości Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego, a także licznych miejsc pa-
mięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-
nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z 
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-

nywania czynności w ramach racjonalnej gospo-
darki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

     
     
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz.
1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.
Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.  

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988r. w sprawie ustanowienia
Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich (Dz.
Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18, poz. 199), 

 - rozporządzeniem Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82), 

- rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84).  

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobra-
zowym w rozumieniu tej ustawy. 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 73/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 
 

Załącznik Nr 1 
 

Opis granic Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 
 
Obszar Parku obejmuje teren dużego kompleksu 
leśnego Puszczy Świętokrzyskiej, położonego po-

między Starachowicami i Suchedniowem, w na-
stępujących granicach: 
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(gm. Suchedniów) na północy od przecięcia się 
drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Bodzen-
tyn - Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski z gra-
nicą Lasów Państwowych (oddz. 180, 183 - wg  
Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Suchedniów na 
okres 1.01.2000 do 31.12.2009). Dalej granicą La-
sów Państwowych (oddz. 183, 182, 191, 190, 189 
188, 187, 186, 185, 194, 205 - wg Pl. Urz. PGL dla 
Nadleśnictwa Suchedniów na okres 1.01.2000 do 
31.12.2009) do granicy administracyjnej sołectwa 
Mostki. Dalej tą granicą w kierunku wschodnim do 
skrzyżowania z drogą polną. Drogą tą na północ 
do przecięcia ze strumieniem bez nazwy (lewym 
dopływem rzeki Żarnówki) i tym strumieniem do 
drogi w przysiółku Dobra Dróża, tą drogą w kie-
runku wschodnim do granicy Lasów Państwowych 
(gm. Wąchock) i dalej granicą Lasów Państwo-
wych (oddz. 19 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa 
Suchedniów na okres 1.01.2000 do 31.12.2009 oraz 
oddz. 142, 137, 136, 107, 76, 75, 48-45, 23, 22, 12-8, 
2, 1, 7, 6, 5, 4, 13, 32 - wg Pl. Urz. PGL dla Nad-
leśnictwa Skarżysko na okres 1.01.1998 do 
31.12.2007) do granicy miasta Starachowice, gra-
nicą miasta do rzeki Lubianki i tą rzeką do przecię-
cia z granicą Lasów Państwowych. Wzdłuż granicy 
kompleksu leśnego Lasów Państwowych (oddz. 28, 
27, 26, 25 i 24 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa 
Skarżysko na okres 1.01.1998 do 31.12.2007) do 
drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Nowa 
Słupia - Łagów - Szydłów - Stopnica (gm. Pawłów) 
dalej na południe wzdłuż tej drogi do przecięcia z 
granicą Lasów Państwowych i dalej na zachód 

granicą Lasów Państwowych (oddz. 164, 165, 166, 
167 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Skarżysko 
na okres 1.01.1998 do 31.12.2007) do granicy ad-
ministracyjnej sołectwa Radkowice, następnie 
wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do 
przecięcia się z rzeką Świśliną. Dalej tą rzeką do 
przecięcia się z granicą administracyjną gminy 
Bodzentyn i tą granicą w kierunku zachodnim do 
granicy Lasów Państwowych, (gm. Bodzentyn), 
granicą Lasów Państwowych (oddz. 129, 141, 142, 
143, 144, 145 i 146 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnic-
twa Suchedniów na okres 1.01.2000 do 31.12.2009) 
do południowej granicy administracyjnej sołectwa 
Siekierno i tą granicą oraz południowymi grani-
cami administracyjnymi sołectw Podmielowiec i 
Orzechówka dochodzi do drogi wojewódzkiej  
nr 751 Suchedniów - Bodzentyn - Nowa Słupia - 
Ostrowiec Świętokrzyski. Drogą tą w kierunku pół-
nocno-zachodnim do przecięcia się z granicą ad-
ministracyjną gminy Suchedniów, (gm. Suched-
niów) i tą granicą do granicy Lasów Państwowych. 
Dalej wzdłuż kompleksu Lasów Państwowych 
(oddz. 236, 227, 216, 204, 203, 193, 184 - wg  
Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Suchedniów na 
okres 1.01.2000 do 31.12.2009) do przecięcia się  
z drogą wojewódzką nr 751 Suchedniów - Bodzen-
tyn - Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski i tą 
drogą w kierunku północnym do przecięcia się tej 
drogi z granicą Lasów Państwowych (oddz. 180 i 
183 - wg Pl. Urz. PGL - dla Nadleśnictwa Suched-
niów na okres 1.01.2000 do 31.12.2009).  

 
Załącznik Nr 2 

 
Opis granic otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 

 
Na wschodzie, od przecięcia się granicy admini-
stracyjnej miasta Starachowice z północną granicą 
sołectwa Rzepin Pierwszy dalej północną granicą 
sołectwa Rzepin Pierwszy północną i wschodnią 
granicą sołectwa Dąbrowa, wschodnią granicą 
sołectwa Bukówka i Zbrza, a następnie północną i 
wschodnią granicą sołectwa Pokrzywnica, wschod-
nią i południową granicą sołectwa Wieloborowice, 
południową granicą sołectwa Nieczulice, zachod-
nią granicą sołectwa Chybice, południowymi gra-
nicami sołectw: Wawrzeńczyce, Brzezie, Święto-
marz, południową i zachodnią granicą sołectwa 
Tarczek, południowymi granicami sołectw: Śniad-
ka, Sieradowice, Leśna-Stara Wieś, Kamieniec, 
Wzdół Kolonia, południową i zachodnią granicą 
sołectwa Wiącka, zachodnimi granicami sołectw 
Wzdół Rządowy i Michniów do granicy miasta 
Suchedniów, tą granicą na wschód do linii kolejo-
wej Kielce - Warszawa, następnie wzdłuż tej linii 
do przecięcia się z drogą powiatową nr 15785 Su-

chedniów - Parszów. Dalej wzdłuż tej drogi na 
wschód do granicy administracyjnej sołectwa 
Mostki, zachodnią granicą sołectwa Mostki, za-
chodnią i północną granicą sołectwa Parszów, za-
chodnią i północną granicą sołectwa Wielka Wieś, 
zachodnią, północną, wschodnią i południową gra-
nicą miasta Wąchock aż do przecięcia się z granicą 
Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. 
Otulina obejmuje również enklawę (teren) usytu-
owaną na terenie miasta Starachowice, której 
przebieg granic jest następujący: od miejsca prze-
cięcia się zachodniej granicy administracyjnej 
miasta Starachowice z ulicą Południową w Stara-
chowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej, ulicą 
Letnią do rzeki Lubianki i tą rzeką do granicy Sie-
radowickiego Parku Krajobrazowego. Następnie 
granicą Parku, będącą granicą administracyjną 
miasta Starachowice, w kierunku zachodnim i pół-
nocnym, aż do przecięcia się granicy Parku z ulicą 
Południową w m. Starachowice.  
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ROZPORZĄDZENIE Nr 74/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Jeleniowski Park Krajobrazowy, zwany 

dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o powierzchni  
4 295 ha obejmując część obszarów gmin: Baćko-
wice (998 ha), Łagów (210 ha), Nowa Słupia  
(780 ha), Sadowie (294 ha) i Waśniów (2013 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-

muje powierzchnię 10 591 ha obejmując część 
gmin: Baćkowice (2624 ha), Łagów (1368 ha), No-
wa Słupia (1441 ha), Sadowie (1646 ha) i Waśniów 
(3512 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w 

tym obszarów występowania rzeźby lessowej;  
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż ko-

palin;  
4) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-

bów objętych ochroną gatunkową; 
5) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów;  

6) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
a także licznych miejsc pamięci narodowej; 

7) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

8) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

9) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

10) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 

§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożo-
nej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu  
ryb oraz wykonywania czynności w ramach ra-
cjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i 
łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

                                            
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,  
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.  
Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.  
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8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 

bezściółkową. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XXVI/124/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Tarnobrzegu z dnia 30 marca 1988r. w sprawie ustanowie-
nia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Tarnobrzeskiego Nr 9 poz. 42), 

- rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia
3 kwietnia 1995r. w sprawie zmiany granic Jeleniowskiego
Parku Krajobrazowego ustanowionego na części obszaru
województwa tarnobrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Tarnobrze-
skiego Nr 4, poz. 71), 

- uchwałą Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Kielcach z dnia 10 czerwca 1988r. w sprawie ustanowienia
Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich
(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18, poz. 199), 

 - rozporządzeniem Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82), 

- rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84).  

Powyższe uchwały i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobra-
zowym w rozumieniu tej ustawy. 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 74/2005  
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Załącznik Nr 1 

 
Opis granic Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego 

 
Park obejmuje całe Pasmo Jeleniowskie. Przebieg 
granicy jest następujący:  
Od północy (gm. Nowa Słupia) od skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 15944 Wałsnów - Jeleniów 
(przysiółek „W Polach”) z drogą polną i dalej na 
południowy-wschód do przecięcia się granicy ad-
ministracyjnej gminy Waśniów z drogą gminną 
przez Kunin Lipie (gm. Waśniów). Dalej wymienio-
ną drogą przez Kunin Stary, Stary Skoszyn do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 15949 Sko-
szyn - Wronów - Mirogonowice w Nowym Sko-
szynie. Drogą powiatową w kierunku północnym 
(ok. 500 m), a następnie wschodnim przez wieś 
Wronów (Starą Wieś) aż do skrzyżowania z drogą 
gminną. Dalej na wschód drogą gminną przez Wi-
tosławice do skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 15951 Roztylice - Milejowice, dalej na południe 
wzdłuż tej drogi do granicy Lasów Państwowych 
(oddz. 16, 10, 9, 8, 7, 6 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadle-
śnictwa Łagów na okres 1.01.1997 do 31.12.2006) i 
do drogi gminnej biegnącej do Kraszkowa.  
Tą drogą na północ (ok. 500 m) następnie na 
wschód drogą do Truskolas (gm. Sadowie), dalej 
drogą powiatową nr 42120 Sadowie - Czerwona 
Góra - Truskolasy przez wieś Truskolasy do 
wschodniej granicy administracyjnej sołectwa 
Truskolasy i tą granicą na południe do granicy 
Lasów Państwowych (oddz. 63 - wg Pl. Urz. PGL 
dla Nadleśnictwa Łagów na okres 1.01.1997 do 
31.12.2006) (gm. Baćkowice). Granicą Lasów Pań-
stwowych na wschód, południe i zachód (oddz. 64, 

65, 66, 67 i 68, 88, 89, 90, 91, 92 i 93 oraz 75, 76,  
94 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Łagów na 
okres 1.01.1997 do 31.12.2006) do przecięcia z 
drogą gminną Podlesie - Piórków Górny i tą drogą 
na zachód do granicy administracyjnej sołectwa 
Piórków. Granicą tą (ok. 400 m) na południe do 
przecięcia się granicy administracyjnej sołectwa 
Piórków z drogą gminną biegnącą do zachodniej 
granicy administracyjnej sołectwa Piórków i tą 
granicą na południe i zachód do drogi powiatowej  
nr 42125 Jeleniów - Piórków. Drogą tą do granicy 
Lasów Państwowych, granicą Lasów Państwo-
wych (oddz. 100 i 100A - wg Pl. Urz. PGL dla Nad-
leśnictwa Łagów na okres 1.01.1997 do 31.12.2006) 
na zachód i północ do przecięcia z drogą polną do 
przysiółka Podłazy (gm. Łagów), dalej tą drogą na 
zachód do przecięcia się z granicą administracyjną 
sołectwa Zamkowa Wola i granicą tego sołectwa 
na północ do granicy Lasów Państwowych. Na-
stępnie granicą Lasów Państwowych (oddz. 63, 59, 
60, 58 - wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Łagów 
na okres 1.01.1997 do 31.12.2006) do przecięcia  
z granicą administracyjną gminy Łagów i Nowa 
Słupia, dalej wschodnią granicą sołectwa Paproci-
ce i granicą Lasów Państwowych (oddz. 48 - wg  
Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Łagów na okres 
1.01.1997 do 31.12.2006) do drogi polnej biegnącej 
na północny-wschód do wsi Jeleniów. Dalej dro- 
gą powiatową nr 15944 Wałsnów - Jeleniów, aż  
do skrzyżowania z drogą polną w przysiółku  
„W Polach”. 
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Załącznik Nr 2 
 

Opis granic otuliny Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego 
 
Od północy, północno-wschodnimi granicami ad-
ministracyjnymi sołectw: Włochy, Skały, Wojcie-
chowice, Czajęcice, Dobruchna, Jeżów, Janowice, 
Kraszków. Dalej północno-wschodnią granicą so-
łectwa Truskolasy, północno-zachodnią i wschodnią 
granicą sołectwa Michałów, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Biskupice, północno-wschodnią i 
południowo-wschodnią granicą sołectwa Łężyce, 
północno-wschodnią i południową granicą sołec-
twa Gołoszyce, południowymi granicami sołectw: 
Olszownica, Stary Nieskurzów, Piórków Wieś, 

wschodnią i południowo-zachodnią granicą sołec-
twa Piórków Kolonia. Dalej południowo-zachodnią 
granicą sołectwa Piórków i zachodnią granicą so-
łectwa Wiśniowa, południowo-zachodnią granicą 
sołectwa Zamkowa Wola, zachodnią i północną 
granicą sołectwa Paprocice, północno-zachodnią 
granicą sołectwa Jeleniów, zachodnimi granicami 
sołectw Nowy Skoszyn i Grzegorzowice, połu-
dniową i zachodnią granicą sołectwa Pokrzywian-
ka, północno-zachodnią granicą sołectwa Włochy 
do północno-wschodniej granicy tego sołectwa. 

 
 

1936 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 75/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, 

zwany dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o po-
wierzchni 20 505 ha obejmując część obszarów 
gmin: Chęciny (9250 ha), Małogoszcz (2312 ha) 
Piekoszów (2312 ha), Sitkówka-Nowiny (1969 ha), 
Sobków (2212 ha) oraz miasta Kielce (2450 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-

muje powierzchnię 11 124 ha obejmując część 
gmin: Chęciny (2100 ha), Małogoszcz (1655 ha), 
Morawica (49 ha), Piekoszów (2221 ha), Sitkówka-
Nowiny (876 ha), Sobków (2360 ha) oraz część 
miasta Kielce (1863 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny;  
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym 

obszarów występowania krasu;  
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;  
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 

5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-
bów objętych ochroną gatunkową; 

6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 
rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów, w tym w szczególności muraw 
kserotermicznych i torfowisk; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
a także licznych miejsc pamięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1);4); 

                                            
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 
2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.  
Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.  
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2) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-

rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-
nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,  
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wy-
konywania czynności w ramach racjonalnej go-
spodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 

odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- rozporządzeniem Nr 17/96 Wojewody Kieleckiego z dnia

2 grudnia 1996r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 52, poz. 202),

- rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 

 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84).  

Powyższe rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
z tym że na podstawie art. 153 cytowanej ustawy utworzony
park krajobrazowy stał się parkiem krajobrazowym w rozumie-
niu tej ustawy. 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 75/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Załącznik Nr 1 

 
Opis granic Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

 
Od mostu kolejowego na rzece Łososinie (Wierna 
Rzeka) położonego na wschód od stacji PKP Wier-
na Rzeka granica Parku biegnie do drogi powiato-
wej nr 15687 Mieczyn - Rykoszyn - Piekoszów,  
którą biegnie na południowy-wschód około 2 km. 
Dalej na południe drogą powiatową nr 15461 Bła-
watków - Miedzianka do wsi Zajączków. Następnie 
przez wschodnią część wsi, drogą powiatową  
nr 15461 prowadzącą na południowy-wschód, do 
północnych podnóży Góry Miedzianki, przecina 
poprzecznie tę drogę, następnie skręca łukiem 
wzdłuż drogi ku południowi i dochodzi do kolejnej 
drogi poprzecznej. Stąd prowadzi na południowy-
wschód nieutwardzoną drogą przez przysiółek 
Trzciniec do Charężowa przecinając rzekę Hutkę. 
Z Charężowa biegnie południowo-zachodnią gra-
nicą obszaru górniczego złoża „Ostrówka” obo-
wiązującego w dniu utworzenia Chęcińsko-
Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Wraz z tą gra-
nicą skręca ku północnemu-wschodowi, następnie 
na Górze Besówce (308 m n.p.m.) ku północnemu-
zachodowi, osiągając drogę gminną prowadzącą 
na północny-wschód przez wieś Gałęzice. Dalej 

biegnie tą drogą przecinając grzbiet Gałęzicki i 
dochodzi do jej ostrego zakrętu w kierunku Ryko-
szyna. Stąd prowadzi na północny-wschód począt-
kowo skrajem lasu i obniżeniem, następnie polną 
drogą gminną do wsi Łaziska. Przez wieś Łaziska 
ku wschodowi, przecina drogę wojewódzką nr 761 
Kielce - Piekoszów i w Jaworzni Kolonii kieruje się 
na północ drogą do Gniewców, a po około 500 m 
ponownie skręca na wschód i kilometrowym od-
cinkiem prostej drogi gminnej biegnie do najdalej 
na wschód wysuniętych zabudowań Gniewców. 
Stąd polną drogą skręca na południe i południo-
wy-wschód, a następnie granicą lasu dochodzi do 
granicy sołectwa Janów, wraz z którą prowadzi na 
południe do drogi wojewódzkiej nr 761 Kielce - 
Piekoszów. Dalej biegnie ku południowemu-
wschodowi tą drogą wojewódzką (około 600 m),  
a potem drogą przez Zalesie II (ul. Przegony) w 
kierunku południowo-wschodnim, aż do linii kole-
jowej Częstochowa - Kielce. Trasą tej kolei na po-
łudnie (przecina rzekę Bobrzę i drogę wojewódzką 
nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz) do jej skrzy-
żowania z linią kolejową Kraków - Kielce, stąd 
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skręca na północny-wschód skrajem lasu do przy-
stanku PKP Kielce - Białogon. Następnie na połu-
dniowy-wschód, początkowo skrajem lasu i leśną 
drogą (pomiędzy oddziałami 3, 2, 1 i 1 A od półno-
cy oraz 4, 6, 5, 24 od południa - wg Pl. Urz. PGL  
dla Nadleśnictwa Kielce na okres 01.01.1999 - 
31.12.2008), której ponad 2 km prostym odcinkiem 
osiąga ulicę J. Kusocińskiego i Al. Na Stadion  
w m. Kielce. Aleją Na Stadion do skraju lasu, którym 
(ul. Obrzeżną) do ul. Ks. Piotra Ściegiennego. Ulicą 
tą na południe do ul. Tarnowskiej, którą na pół-
nocny-wschód do skraju lasu i dalej skrajem lasu  
u podnóża Pasma Dymińskiego około 1 km ku 
wschodowi granicą oddziałów 13 i 12 (wg Pl. Urz. 
PGL dla Nadleśnictwa Kielce na okres 01.01.1999 - 
31.12.2008). Następnie granicą lasów prywatnych 
ku północy i południowemu-wschodowi do drogi 
leśnej. Drogą tą dalej na południowy-wschód oko-
ło 400 m do skraju lasu, a następnie na południo-
wy-zachód około 200 m do strumienia bez nazwy  
i tym ciekiem wodnym na południowy-wschód do 
granicy lasu, następnie skrajem lasu i polnymi 
drogami do południowo-wschodniej granicy mia-
sta Kielc. Granicą tą około 1 km na południe,  
a następnie ku północnemu-zachodowi (skrajem 
lasu) do koty 279,8 m n.p.m. Dalej skrajem lasu  
i ulicą Weterynaryjną do przecięcia z ulicą Księdza 
Piotra Ściegiennego, skąd ponownie skrajem lasu 
na południowy-zachód i zachód aż do zachodniego 
krańca Posłowic. Tu na południowy-zachód prze-
biega obrzeżem lasu, aż do przecięcia ulicy Posło-
wickiej z ulicą Zagrabowicką. Dalej ulicą Zagrabo-
wicką, aż do przecięcia się z ulicą Charsznicką. Na-
stępnie w kierunku północno-zachodnim ul. Charsz-
nicką do skrzyżowania z ul. Posłowicką i Chorzow-
ską. Dalej ul. Chorzowską obok przystanku PKP 
Kielce-Słowik do ulicy Krakowskiej (droga woje-
wódzka nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz) i 
mostu na rzece Bobrzy. Po przecięciu granicy mia-
sta Kielce prowadzi północno-zachodnim skrajem 
drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce - Chęciny - Ma-
łogoszcz i po ca 750 m kieruje się na północny-
zachód drogą powiatową nr 15457 Zawada - Za-
grody w kierunku wsi Szewce, do zachodniej gra-
nicy sołectwa Zagrody. Granicą tą (skraj lasu) ku 
południowi do strumienia Bobrzyczka i tym stru-
mieniem do miejsca, gdzie strumień przecina dro-
ga wojewódzka nr 762. Drogą tą biegnie na połu-
dniowy-zachód do skrzyżowania z drogą krajową 
nr 7 (obwodowa Kielc) i jej zachodnim obrzeżem 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 763 Chę-
ciny - Morawica. Dalej tą drogą przez wieś Radko-
wice do rzeki Bobrzy, którą na południowy-zachód, 
do granicy gmin Chęciny i Morawica, następnie tą 
granicą do trasy kolejowej Kielce - Kraków. Wzdłuż 
tej trasy prowadzi na południowy-zachód, przecina 
rzekę Czarną Nidę i dochodzi do drogi powiatowej 
nr 15573 Wolica - Ostrów. Tu zmienia kierunek na 

północny-zachód biegnąc przez wschodnią część 
wsi Wolica, gdzie ulicą Górną i ulicą Armii Krajo-
wej w pobliżu mostu na rzece Czarnej Nidzie 
wchodzi drogą polną na lewy brzeg rzeki. Dalej w 
dół rzeki Czarnej Nidy, aż do północnej granicy 
sołectwa Wolica, a następnie granicą tą na zachód 
i południowy-zachód do trasy kolei Kielce - Kra-
ków. Wzdłuż tej linii kolejowej na południowy-
zachód do granicy pomiędzy gminami Chęciny i 
Sobków i granicą tą na zachód do drogi krajowej 
nr 7. Zachodnim obrzeżem tej drogi krajowej prze-
cina rzekę Nidę i dochodzi do wsi Brzegi. Tu skręca 
na zachód drogą powiatową nr 15305 Szczepanów 
- Brzegi i drogą powiatową nr 15304 Mieronice - 
Bizoręda - Miąsowa przez Brzegi i Szczepanów do 
Bizorędy, gdzie napotyka na ciek wodny - prawo-
brzeżny dopływ rzeki Białej Nidy. Stąd wraz z bie-
giem strumienia do rzeki Białej Nidy, którą na pół-
noc około 350 m, po czym na północny-zachód 
drogą powiatową nr 15304 Mieronice - Bizoręda - 
Miąsowa do wsi Karsznice i dalej przez wieś, aż do 
zachodniej granicy sołectwa Wola Teserowa. Dalej 
prowadzi polną drogą przecinającą poprzecznie 
wzniesienie Pola Gorgolowskie i wiedzie do grani-
cy oddzielającej sołectwo Wola Teserowa od mia-
sta Małogoszcz. Granicą tą do granicy sołectwa 
Bocheniec, którą na zachód a następnie ku półno-
cy aż do skraju lasu u podnóża góry Brogowica  
(293,8 m n.p.m.). Stąd południowo-zachodnią i za-
chodnią granicą lasu do jego północno-zachodniego 
naroża. Dalej schodzącą z lasu w kierunku północ-
nym drogą polną do drogi z płyt betonowych,  
którą na wschód 600 m, następnie drogą polną 
(około 400 m) do wysuniętych najdalej na połu-
dnie zabudowań Zakrucza. Następnie drogą przez 
Zakrucze na północny-zachód do bocznicy kolejo-
wej odchodzącej ze stacji PKP Małogoszcz do ce-
mentowni. Bocznicą tą ku północy do trasy linii 
kolejowej Częstochowa - Kielce, którą na północ-
ny-wschód do stacji PKP Wierna Rzeka i do mostu 
kolejowego na rzece Łośnej. 
 
Enklawa Parku Karczówka - Szczukowskie Górki 
Od mostu na rzece Bobrzy na zachodnim krańcu 
wsi Szczukowskie Górki drogą wojewódzką nr 760 
Kielce - Ruda Strawczyńska - Łopuszno (pod esta-
kadą drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kra-
ków - Chyżne) około 800 m do miejsca, w którym 
odbiega ku południowi lokalna droga polna. Drogą 
tą na południe do narożnika lasu. Dalej północną 
granicą lasu ku wschodowi, do zachodniej granicy 
administracyjnej miasta Kielce, biegnącej skrajem 
lasu. Granicą miasta Kielc na południe około  
600 m ulicą Pradło, po czym na wschód drogą 
polną (ulica Machnowicka) do ulicy Białogońskiej. 
Ulicą tą około 100 m na północny wschód.  
Następnie trasą linii elektrycznej wysokiego napię-
cia ku wschodowi (około 1300 m) u podnóża gór 
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Grabiny i Dalni. Po minięciu Góry Dalni drogą pol-
ną na południe do ulicy Bernardyńskiej, którą na 
wschód do ulicy Podklasztornej. Ulicą Podklasz-
torną na południe do ulicy Świętej Barbary (bie-
gnącej południową granicą rezerwatu przyrody 
Karczówka), którą dochodzi do ulicy Bernardyń-
skiej (jej SW odcinka). Ulicą Bernardyńską na po-
łudniowy zachód do naroża lasu na Górze Bruszni. 
Dalej południową granicą lasu na zachód. Po prze-

cięciu ulicy Białogońskiej oraz minięciu wyrobiska 
dawnego kamieniołomu pod górą Marmurek, 
opuszcza skraj lasu prowadząc polną drogą do 
koty 242,8 m n.p.m. w ulicy Siedmiu Źródeł i 
ścieżką na południe do rzeki Silnicy. Dalej rzeką 
Silnicą do jej ujścia, a następnie ku północnemu 
zachodowi rzeką Bobrzą w górę do mostu 
(wschodniego) w Szczukowskich Górkach. 

 
Załącznik Nr 2 

 
Opis granic otuliny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

 
Część północna  
Na północnym zachodzie, od miejsca przecięcia 
granicy pomiędzy gminami Łopuszno i Piekoszów 
przez linię kolejową Kielce - Częstochowa (kota 
233.59 m n.p.m.), ku północy zachodnią granicą 
gminy Piekoszów do rzeki Łośnej, którą blisko  
1 km w górę (ku północnemu-wschodowi) do pół-
nocnej granicy sołectwa Zajączków. Granicą tą na 
wschód, a następnie ku południowemu-wschodowi 
do granicy gminy Chęciny. Dalej granicą gminy w 
kierunku południowo-zachodnim do granicy Parku. 
Od tego miejsca granica otuliny pokrywa się z 
granicą Parku. W Gałęzicach granica otuliny od-
chodzi od granicy Parku drogą gminną przez Gałę-
zice na północny-zachód do granicy sołectwa Lesi-
ca, którą ku północnemu-wschodowi do przecięcia 
z linią kolejową Częstochowa - Kielce. Następnie 
wzdłuż kolei w kierunku Kielc, po minięciu stacji 
PKP Piekoszów linią kolejową odgałęziającą się w 
kierunku Sitkówki, do przecięcia z drogą krajową 
nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Chyżne (ob-
wodnica Kielc), a następnie drogą tą na południe 
do granicy Parku w Janowie. 
 
Część zachodnia i południowa.  
Od mostu kolejowego na rzece Łośnej do bocznicy 
kolejowej prowadzącej ze stacji PKP Małogoszcz 
granica otuliny pokrywa się z granicą Parku. Dalej 
granica otuliny biegnie bocznicą na południe  
(do cementowni „Małogoszcz”) do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 728 Grójec - Nowe Miasto 
nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów. Drogą 
tą około 500 m w kierunku Małogoszcza, następnie 
trasą projektowanej obwodnicy do drogi woje-
wódzkiej nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz, 
którą na wschód 250 m, do miejsca, gdzie drogę tą 
przecina tranzytowa linia wysokiego napięcia  
220 kV. Dalej trasą tej linii elektrycznej do przecię-
cia z drogą wojewódzką nr 728 na południowy 
wschód od Mieronic. Stąd drogą wojewódzką  
nr 728 w kierunku południowym do zachodniej 
granicy sołectwa Wola Teserowa. Dalej na połu-
dnie i wschód granicami sołectwa Wola Teserowa, 
a następnie południowymi granicami sołectw: 
Karsznice, Bizoręda, Szczepanów i Brzegi do rzeki 

Nidy. Następnie południową granicą sołectwa 
Sokołów Górny do granicy gminy Chęciny. Stąd 
południowo-wschodnią i wschodnią granicą sołec-
twa Siedlce, do granicy z sołectwem Wolica, którą 
w dotychczasowym kierunku około 500 m do linii 
kolejowej Kraków - Kielce, gdzie granica otuliny 
łączy się z granicą Parku. Dalej przebieg granicy 
otuliny jest taki sam jak granicy Parku, aż do miej-
sca przecięcia się rzeki Bobrzy z drogą wojewódzką 
nr 763 Chęciny - Morawica.  
 

Część południowo-wschodnia  
Od granicy Parku w miejscu przecięcia rzeki Bobrzy  
z drogą wojewódzką nr 763 Chęciny - Morawica ku 
północnemu-zachodowi w górę cieku wodnego do 
granicy sołectwa Bolechowice. Granicą tą na pół-
nocny-wschód do przysiółka Podmoszcze, skąd dro-
gą gruntową do Bolechowic, a następnie utwardzo-
ną drogą do wschodniej granicy sołectwa Bolecho-
wice. Dalej w kierunku północnym granicą tego so-
łectwa do jej przecięcia ze strumieniem Bobrzyczka. 
Stąd drogą (ul. Przemysłowa) na północny-zachód 
do drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce - Chęciny - Ma-
łogoszcz, której północnym obrzeżeniem 600 m ku 
północnemu-wschodowi, a następnie na południo-
wy-wschód drogą utwardzoną (ul. Kubusia Puchat-
ka), a potem drogą powiatową nr 15568 Zgórsko - 
Nowiny - Trzcianki - Sitkówka, prowadzącą przez 
osiedle Trzcianki, przecinającą rzekę Bobrzę i tune-
lem pod stacją PKP Sitkówka do granicy miasta Kiel-
ce. Południową granicą Kielc w kierunku wschodnim 
aż do skraju lasu w pobliżu Dymin po zachodniej 
stronie drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Kielce - 
Morawica - Busko-Zdrój - Szczucin - Dąbrowa Tar-
nowska - Lisia Góra - Tarnów. Skrajem lasu (opusz-
czając granicę miasta) na północ do cieku wodnego, 
którym dalej granica biegnie do ulicy Posłowickiej. 
Ulicą Posłowicką do ulicy Księdza Piotra Ściegienne-
go, wzdłuż niej na południe do ulicy Sukowskiej. 
Stąd na wschód przez Dyminy do granicy między 
gminami Morawica i Daleszyce. Granicą tą na północ 
około 300 m do połączenia z granicą Parku w miej-
scu styku granic gmin Morawica i Daleszyce z ulicą 
Klecką i lasem w obrębie miasta Kielce. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 76/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Nadnidziański Park Krajobrazowy, zwany 

dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o powierzchni  
23 164 ha obejmując część obszarów gmin: Imiel-
no (684 ha), Kije (357 ha), Michałów (404 ha), No-
wy Korczyn (1619 ha), Opatowiec (138 ha), Piń-
czów (10531 ha), Wiślica (7282 ha), Złota (2149 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-

muje powierzchnię 26 011 ha obejmując część 
obszarów gmin: Busko-Zdrój (3515 ha), Chmielnik 
(46 ha), Imielno (3219 ha), Kije (1707 ha), Micha-
łów (3119 ha), Nowy Korczyn (3425 ha), Opatowiec 
(438 ha), Pińczów (5766 ha), Wiślica (2202 ha), 
Złota (2574 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w 

tym obszarów występowania krasu i rzeźby 
lessowej; 

3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż ko-
palin;  

4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-
temów wodnych i wodno-błotnych; 

5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-
bów objętych ochroną gatunkową; 

6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 
rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów, w tym w szczególności muraw 
kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlą-
dowych; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
a także miejsc pamięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożo-
nej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności w ramach racjo-
nalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i ło-
wieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

                                            
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,  
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,  
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.  
Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552. 
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6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986r. w sprawie ustanowienia
Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. Woj.
Kieleckiego z 1987r. Nr 2, poz. 2), 

- rozporządzeniem nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82),  

- rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
 

  Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84). 

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy park krajobrazowy stał się parkiem krajobrazowym
w rozumieniu tej ustawy. 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 76/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Załącznik Nr 1 

 
Opis granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 

 
Północną granicę Parku stanowi linia kolejki wą-
skotorowej na odcinku od wsi Stawy do Umiano-
wic. Około 2,5 km za wsią Stawy granica biegnie 
już na terenie gminy Kije. Za Umianowicami skrę-
ca w kierunku południowo-wschodnim ciekiem,  
a następnie drogą gminną wchodzi w granice 
gminy Pińczów i tą drogą dochodzi do drogi wo-
jewódzkiej Nr 766 Morawica - Pińczów - Węcha-
dłów, biegnąc nią w kierunku Pińczowa. 
W odległości około 0,5 km przed miejscowością 
Brzeście granica prowadzi na południowy-zachód, 
dochodząc do drogi gminnej, dalej na północny-
zachód i południe drogami gminnymi omijając 
Brzeście do drogi powiatowej Nr 15117 Skowron-
no Górne - Brzeście i dalej tą drogą powraca na 
drogę wojewódzką Nr 766 biegnącą do Pińczowa. 
Przed Pińczowem skręca w kierunku zachodnim 
granicą administracyjną miasta (około 1 km),  
a następnie w kierunku południowym, omijając od 
zachodu i południa tereny przemysłowe Pińczowa 
prowadzi do drogi wojewódzkiej Nr 766 i drogi 
powiatowej Nr 15121 Chmielnik - Pińczów. Drogą 
powiatową Nr 15121 Chmielnik - Pińczów około 
1,3 km dalej omijając od południa zabudowania 
wsi Włochy. Po około 1,7 km powraca na drogę 
powiatową Nr 15121 i biegnie tą drogą w kierunku 
północno-wschodnim. Przed Chruścicami skręca 
drogą gminną w kierunku południowym i połu-
dniowo-wschodnim dochodzi do granicy gminy 
Pińczów i tą granicą biegnie w kierunku Kameduł, 
przecinając linię kolejową Kielce - Busko-Zdrój.  
Na południe od Kameduł biegnie granicą gminy i 

granicą lasu w kierunku południowo-zachodnim 
do przysiółka Gościniec, a dalej drogą wojewódzką 
Nr 767 Pińczów - Busko-Zdrój do Bogucic. Przed 
Bogucicami (rejon cmentarza) skręca drogą gmin-
ną w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi 
do drogi powiatowej Nr 15175 Bogucice - Chro-
berz. Dalej biegnie tą drogą włączając do Parku 
cały teren dawnej eksploatacji gipsów w Gackach. 
Granica biegnie następnie wschodnią i południo-
wo-wschodnią granicą sołectwa Gacki i powraca 
do drogi powiatowej Nr 15175 Bogucice - Chro-
berz. Dalej biegnie drogą gminną wzdłuż wyrobi-
ska w kierunku zachodnim. Granica omija od za-
chodu i południowego zachodu miejscowość 
Leszcze, przecina drogę powiatową Nr 15175 Bo-
gucice - Chroberz i drogami polnymi omija miej-
scowość Wolę Zagojską Dolną. Przecina drogę 
powiatową Nr 15174 Pasturka - Łatanice i trasę 
kolei przemysłowej Wełecz - Gacki i następnie 
wzdłuż rowu melioracyjnego biegnie u podnóża 
Winiarskich Gór do przysiółka Winiary - Gaik dro-
gą powiatową Nr 15189 Siesławice - Biniątki - Wi-
niary - Zagość. We wsi Winiary Gaik granica Parku 
przybiera kierunek południowo-wschodni docho-
dząc w rejonie Chotelka Zielonego do granicy 
gminy Busko-Zdrój. Granicą gminy biegnie do 
drogi powiatowej Nr 15188 Siesławice - Skorocice, 
przecina tą drogę, biegnie drogą gminną w kierun-
ku wschodnim, a następnie w kierunku północ-
nym, początkowo ciekiem, dochodzi do przysiółka 
Chotelek Zielony - Charkowo, skąd drogą polną w 
kierunku południowym powraca do granicy gminy 
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Busko-Zdrój. Dalej tą granicą do rzeki Maskalis i tą 
rzeką do Łatanic należących do gminy Wiślica.  
Z Łatanic drogą wojewódzką Nr 776 Kraków - Ka-
zimierza Wielka - Busko-Zdrój dochodzi w rejon 
leśniczówki Chochół i stąd skręca na wschód do 
Komornic biegnąc granicą sołectwa Brzezie.  
Następnie drogą polną na wschód do drogi powia-
towej Nr 15198 Zawierzbie - Chotel Czerwony - 
Bilczów, tą drogą w kierunku południowym i dalej 
na wschód do granicy sołectwa Chotel Czerwony. 
Wschodnią granicą sołectwa Chotel Czerwony i 
jednocześnie granicą gminy w rejon przysiółka 
Zagórze. Od Zagórza granica Parku biegnie na 
południe drogą polną do wsi Górki. W Górkach 
biegnie wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyj-
nego) na południe do Sępichowa. Od pierwszych 
zabudowań Sępichowa granica prowadzi drogą 
polną na południe, aż do przecięcia z granicą ad-
ministracyjną sołectwa Stary Korczyn na terenie 
gminy Nowy Korczyn. Następnie skręca na 
wschód i biegnie wzdłuż rowów melioracyjnych 
do rzeki Nidy i przedmieść Nowego Korczyna, 
przecina drogę krajową Nr 79 Kraków - Nowe 
Brzesko - Połaniec - Sandomierz i drogę woje-
wódzką Nr 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żab-
no i dochodzi do Wisły. Lewym brzegiem Wisły 
dochodzi w rejon Winiar, gdzie skręca na północ-
ny-zachód i drogami gminnymi dochodzi do drogi 
powiatowej Nr 15250 Kocina - Ksany - Opatowiec i 

tą drogą do drogi powiatowej Nr 15177 Kozubów - 
Koniecmosty - Stary Korczyn i dalej do Ostrowa. 
Omijając zabudowę Ostrowa i Kuchar przecina 
linię kolejki wąskotorowej i drogę wojewódzką  
Nr 776 Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - 
Busko w Koniecmostach. W tej części granica Par-
ku biegnie na terenie gminy Wiślica. Od Ko-
niecmostów do Chrobrza biegnie wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 15177 Kozubów - Koniecmosty - 
Stary Korczyn. Za Chrobrzem skręca na północny-
wschód i biegnie wzdłuż linii kolejki wąskotorowej 
do Młodzaw Małych. Omijając od wschodu Mło-
dzawy Duże drogami polnymi i ciekami wodnymi 
dochodzi do granicy lasu. Dalej biegnie wschodnią 
granicą lasu do drogi wojewódzkiej Nr 766 Mora-
wica - Pińczów - Węchadłów. Od styku granicy 
lasu z drogą wojewódzką Nr 766 biegnie na pół-
nocny-zachód i południowy-zachód granicą lasu i 
drogą gminną na zachód do drogi powiatowej  
Nr 15330 Mierzawa - Michałów i tą drogą do Paw-
łowic przekraczając w Pawłowicach rzekę Mierza-
wę. Od Pawłowic granica biegnie generalnie na 
północ drogami polnymi i granicami lasów chłop-
skich do Sobowic. Omija od wschodu Sobowice 
drogami polnymi, biegnie fragmentem granicy 
sołectwa Imielnica i kierując się na północny-
wschód dochodzi do linii kolejki wąskotorowej  
w Stawach.  

 
Załącznik Nr 2 

 
Opis granic otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 

 
Od północy, północną granicą sołectwa Motkowi-
ce, północną i wschodnią granicą sołectwa Kli-
szów, północno-wschodnią granicą sołectwa Haj-
daszek, wschodnią granicą sołectwa Umianowice, 
północno-wschodnią granicą sołectwa Podłęże do 
granicy Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Tą gra-
nicą do południowo-wschodniej granicy sołectwa 
Galów. Dalej tą granicą, wschodnią granicą so-
łectw: Kameduły, Las Winiarski, Oleszki, północno-
wschodnią granicą sołectwa Biniątki, północną  
i wschodnią granicą sołectwa Chotelek, północno-
wschodnią granicą sołectw: Łatanice, Gluzy,  
Bilczów, północną i wschodnią granicą sołectwa 
Budzyń, wschodnią granicą sołectw: Górki, Stroży-
ska, Sępichów, północną granicą sołectwa Nowy 
Korczyn, północno-wschodnią granicą sołectwa 
Grotniki Duże, wschodnią granicą sołectwa Podra-

je do rzeki Wisły i dalej rzeką na zachód do połu-
dniowej granicy sołectwa Winiary Dolne i tą grani-
cą na zachód, dalej południową granicą sołectw 
Żukowice i Czarkowy, południową i zachodnią 
granicą sołectwa Kocina, zachodnią granicą so-
łectw: Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty, Jur-
ków, Biskupice, Złota do granicy Kozubowskiego 
Parku Krajobrazowego w przysiółku Lubowiec i 
dalej na północny-zachód tą granicą do zachodniej 
granicy sołectwa Michałów, tą granicą, zachodnią 
granicą sołectwa Pawłowice, południową, zachod-
nią i północną granicą sołectwa Tur Dolny,  
zachodnią granicą sołectwa Bełk, północną granicą 
sołectwa Imielnica, zachodnią granicą sołectw 
Stawy i Motkowice do północnej granicy sołectwa 
Motkowice.  
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ROZPORZĄDZENIE Nr 77/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Szaniecki Park Krajobrazowy, zwany 

dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o powierzchni  
10 915 ha obejmując część obszarów gmin: Busko-
Zdrój (6605 ha), Chmielnik (1051 ha), Kije (1142 ha), 
Pińczów (872 ha), Solec-Zdrój (518 ha), Stopnica 
(727 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-

muje powierzchnię 12 859 ha obejmując część 
obszarów gmin: Busko-Zdrój (6958 ha), Chmielnik 
(1645 ha), Kije (1320 ha), Solec-Zdrój (1519 ha), 
Stopnica (1417 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w 

tym obszarów występowania krasu i rzeźby 
lessowej; 

3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;  
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych i wodno-błotnych; 
5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-

bów objętych ochroną gatunkową; 
6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów, w tym w szczególności muraw 
kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlą-
dowych; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
a także miejsc pamięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożo-
nej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności w ramach racjo-
nalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i ło-
wieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

                                            
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  

z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,  
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,  
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.  
Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552. 
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8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 

bezściółkową. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Kielcach z dnia 19 grudnia 1986r. w sprawie ustanowienia
Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. Woj.
Kieleckiego z 1987r. Nr 2, poz. 2), 

- rozporządzeniem nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82),  

- rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu
 

 Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r.
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84). 

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy park krajobrazowy stał się parkiem krajobrazowym
w rozumieniu tej ustawy. 
 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 77/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Załącznik Nr 1 

 
Opis granic Szanieckiego Parku Krajobrazowego 

 
Północna część granicy Parku rozpoczyna się od 
przecięcia linii kolejowej Kielce - Busko z drogą 
polną w okolicach Kolonii Smugi na zachód od 
Stawian. W tej części granica biegnie na terenie 
gminy Kije. Drogą polną dochodzi do rozwidlenia 
drogi powiatowej Nr 15112 Czechów - Kije i drogi 
powiatowej Nr 15108 Włoszczowice - Gołuchów - 
Marynka - Stawiany. Następnie tą drogą biegnie 
przez około 2,0 km do skrzyżowania z drogą krajo-
wą Nr 78 Jędrzejów - Chmielnik. Następnie przez 
około 2,0 km biegnie drogą krajową Nr 78 w kie-
runku wschodnim. W rejonie przysiółka Żydów 
(sołectwo Żydówek) granica parku skręca drogą 
gminną generalnie w kierunku południowym, 
przecina tor LHS i dochodzi do drogi powiatowej 
Nr 15259 Stawiany - Samostrzałów. Następnie  
tą drogą w kierunku wschodnim około 0,8 km i 
dalej na wschód drogą gminną omijając od połu-
dnia zabudowę wsi Samostrzałów dochodzi do 
drogi powiatowej Nr 15109 Gołuchów - Żydówek - 
Samostrzałów - Sędziejowice - Śladków Duży i 
biegnie tą drogą w kierunku południowym do 
przecięcia z torem kolei wąskotorowej. W tym re-
jonie granica Parku wchodzi na teren gminy 
Chmielnik. Wzdłuż linii kolejki wąskotorowej w 
kierunku wschodnim dochodzi do granicy admini-
stracyjnej sołectwa Sędziejowice i granicą tą osią-
ga granicę sołectwa Chomentówek. Wzdłuż tej 
granicy i drogami polnymi dochodzi do wsi Młyny 
(gmina Busko-Zdrój). Od zachodu i północy zata-
cza łuk drogą polną wokół Młynów, dochodząc do 
drogi krajowej Nr 73 Wiśniówka - Kielce - Tarnów. 
Na odcinku około 3 km biegnie tą drogą w kierun-
ku południowym, a następnie fragmentami granic 
sołectw: Młyny, Szaniec i Zwierzyniec dochodzi do 

skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 i północną gra-
nicą sołectwa Zwierzyniec dochodzi do drogi po-
wiatowej Nr 15161 Wygoda Kozińska - Kotki - Ja-
nina. Tą ostatnią drogą biegnie na wschód do 
miejscowości Kotki, którą omija od strony połu-
dniowo-zachodniej i granicą sołectwa Kotki i Widu-
chowa oraz rowem melioracyjnym przez około  
0,5 km i dalej na południowy-wschód dochodzi do 
drogi Nr 15130 Skadla - Palonki - Widuchowa - Bro-
nina, a następnie biegnie drogą gminną na południe 
i dochodzi na wschód od Widuchowej do drogi po-
wiatowej Nr 15154 Widuchowa - Ruczynów - Skro-
baczów. Po około 3 km opuszcza drogę i tuż przed 
Ruczynowem (Stara Grabda) skręca na południe 
drogą, a następnie skrajem lasu dochodzi do granicy 
gminy Busko-Zdrój, którą biegnie około 2 km. 
W przysiółku Koci Zamek skręca na południe i  
południowy-zachód i biegnie drogą powiatową  
Nr 15150 Kołaczkowice - Strzałków - Szczaworyż 
do Nowego Szczaworyża i dalej drogą krajową  
Nr 73 w kierunku Smogorzowa, biegnąc już na 
terenie gminy Stopnica. 
Przed Smogorzowem granica skręca na południe 
od drogi krajowej Nr 73 biegnąc skrajem lasu oraz 
na wschód dochodzi do drogi gminnej, a następ-
nie ciekiem spod Konar do wsi Płonnik, dalej skrę-
ca na południe granicą sołectwa Kików do drogi 
powiatowej Nr 15202 Szczaworyż - Kików - Zbo-
rów i tą drogą do Kikowa. Przez około 5,5 km gra-
nica Parku przebiega drogą powiatową Nr 15202 
Szczaworyż - Kików - Zborów. Za Sułkowicami 
(Kolonia Sułkowice) granica gwałtownie odbija na 
południowy-zachód, a następnie śródpolnymi 
drogami i drogą powiatową Nr 15195 Szczaworyż - 
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Skotniki - Radzanów przez Skotniki dochodzi do 
Radzanowa (gm. Busko-Zdrój). 
W Radzanowie granica Parku przybiera kierunek 
północno-zachodni i biegnie przez około 1,0 km 
drogą wojewódzką Nr 973 Busko-Zdrój - Nowy 
Korczyn - Żabno, a następnie kierunek północny i 
lewostronnym dopływem rzeki Maskalis biegnie 
wzdłuż zespołu stawów, w kierunku miejscowości 
Owczary i dalej wzdłuż rowu melioracyjnego do 
drogi krajowej Nr 73. Tą drogą na zachód do 
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 15130 Skadla 
- Palonki - Widuchowa - Bronina i tą drogą w kie-
runku północno-wschodnim do granicy lasu i bie-
gnąc jego skrajem oraz granicą sołectwa Bronina 
dochodzi w rejon miejscowości Kurzejów. Następ-
nie biegnie fragmentem granicy administracyjnej 
miasta Busko-Zdrój (włączając do Parku Łagiewni-
ki) i drogami gminnymi do ul. Reymonta. Ulicą 
Reymonta biegnie do przecięcia z granicą miasta, 
którą to granicą biegnie do drogi krajowej Nr 73. 
Dalej tą drogą w kierunku północnym około 2,5 km 
i w rejonie skrzyżowania z drogą do przysiółka 
Kolonia Wschodnia skręca generalnie na zachód i 
drogami gminnymi dochodzi do drogi powiatowej 

Nr 15162 Młyny - Szaniec - Nowy Folwark, którą 
przekracza i południowo-zachodnią częścią granicy 
sołectwa Szaniec oraz drogą gminną dochodzi do 
drogi powiatowej Nr 15163 Galów - Kameduły - 
Mikułowice i tą drogą do Galowa. Z Galowa drogą 
powiatową Nr 15119 Chwałowice - Szaniec - Wy-
goda Kozińska w kierunku północno-wschodnim 
około 1,5 km. Dalej drogą gminną i granicą so-
łectw Uników i Chrabków dochodzi do drogi po-
wiatowej Nr 15119 Chwałowice - Szaniec - Wygo-
da Kozińska i tą drogą do Szarbkowa (w gminie 
Pińczów). Dalej drogą powiatową Nr 15121 
Chmielnik - Pińczów na północny-wschód. Przed 
Chomentówkiem skręca na północny-zachód w 
kierunku Borkowa do granicy administracyjnej 
gminy Pińczów. Granica Parku biegnie granicą 
gmin Chmielnik i Pińczów do przysiółka Śmigo-
wiec, a następnie skręca drogą gminną na połu-
dniowy-zachód do Chwałowic i stąd granicą sołec-
twa Chruścice do granicy gminy Pińczów i Kije i tą 
granicą do przecięcia z linią kolejową Kielce - Bu-
sko-Zdrój. Z rejonu Janowa wzdłuż linii kolejowej 
Kielce - Busko-Zdrój dochodzi do Kolonii Smugi. 

 
Załącznik Nr 2 

 
Opis granic otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego 

 
Od północy, zachodnią granicą administracyjną 
sołectwa Stawiany, północną granicą sołectw: 
Żydówek, Samostrzałów, Sędziejowice, północną i 
wschodnią granicą sołectw Śladków Duży i Młyny, 
wschodnią granicą sołectwa Skorzów, północną 
granicą sołectw Podgaje i Kotki, północną i 
wschodnią granicą sołectwa Janina, północną 
granicą sołectwa Ruczynów, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Strzałków, wschodnią granicą 
sołectwa Błoniec - Nowa Wieś, północno-
wschodnią granicą sołectw Smogorzów i Topola, 
północną i wschodnią granicą sołectwa Szklanów, 
wschodnią, południową i zachodnią granicą sołec-
twa Zborów, południową granicą sołectw: Kików, 

Sułkowice, Baranów, Skotniki Duże, Radzanów, 
zachodnią granicą sołectw Kawczyce i Owczary, 
południowo-zachodnią granicą miasta Busko-Zdrój 
i sołectw Mikułowice i Nowy Folwark do granicy 
otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 
Od południowego-zachodu rolę otuliny Szaniec-
kiego Parku Krajobrazowego pełni północno-
wschodnia część otuliny Nadnidziańskiego Parku 
Krajobrazowego, do zachodniej granicy otuliny 
Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Od zachodu 
granica otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego 
biegnie zachodnią granicą sołectw Janów i Cze-
chów do zachodniej granicy sołectwa Stawiany. 

 
 

1939 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 78/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Kozubowski Park Krajobrazowy, zwany 
dalej „Parkiem”, zajmuje obszar o powierzchni  
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6 613 ha obejmując część obszarów gmin: Micha-
łów (1078 ha), Pińczów (3915 ha), Złota (1620 ha). 

 
2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-

muje powierzchnię 6 036 ha obejmując część ob-
szarów gmin: Czarnocin (966 ha), Działoszyce 
(1707 ha), Michałów (2053 ha), Pińczów (191 ha), 
Złota (1119 ha). 

 
2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-

nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.  
 
§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 

należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w 

tym obszarów występowania rzeźby lessowej;  
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopa-

lin; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych i wodno-błotnych; 
5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzy-

bów objętych ochroną gatunkową; 
6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin; zwie-
rząt i grzybów, w tym w szczególności muraw 
kserotermicznych i torfowisk; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, 
a także miejsc pamięci narodowej; 

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-
gionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalno-
ści gospodarczej na krajobraz. 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami)1); 

                                            

                                                                        

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r.  
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,  
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,  
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,  
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r.  
Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552. 

 

2) umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożo-
nej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności w ramach racjo-
nalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i ło-
wieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

8) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 sierpnia 2005r.2) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej  

w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986r. w sprawie ustanowienia 
Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kie-
leckiego z 1987r. Nr 2, poz. 2), 

- rozporządzeniem nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia  
14 września 1994r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 9, poz. 82),  

- rozporządzeniem Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002r. 
Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84). 

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej 
ustawy park krajobrazowy stał się parkiem krajobrazowym  
w rozumieniu tej ustawy. 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7663  Poz. 1939 i 1940 
 

Załączniki do rozporządzenia Nr 78/2005  
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ............) 

 

Załącznik Nr 1 
 

Opis granic Kozubowskiego Parku Krajobrazowego 
 

W części północnej Parku granica biegnie od 
skrzyżowania drogi powiatowej Nr 15332 Zagajów 
- Wolica i drogi wojewódzkiej Nr 766 Morawica - 
Pińczów - Węchadłów, wzdłuż drogi powiatowej 
Nr 15332 do miejscowości Góry, gdzie gwałtownie 
skręca przed kościołem na wschód i drogą gminną 
prowadzi do drogi wojewódzkiej Nr 766 i biegnie 
nią na odcinku około 2 km do Chyłki. Stąd granicą 
sołectwa Michałów dochodzi do Betlejem. Z Betle-
jem, granicą gmin Michałów i Pińczów i jednocze-
śnie granicą lasu biegnie do linii rozgraniczającej 
oddziały leśne 93 i 90 (wg Planu urządzenia lasu 
dla Nadleśnictwa Pińczów na okres 01.01.2003-
31.12.2012). Następnie ponownie granicą lasu w 
kierunku południowo-zachodnim, koło leśniczówki 
Dębina i dalej na południe, gdzie osiąga granicę so-
łectwa Młodzawy Małe. Granicą sołectw Młodzawy 
Małe i Kozubów dochodzi do drogi powiatowej  
Nr 15167 Skrzypiów - Zagaje Stradowskie - Ciuślice i 
drogi powiatowej Nr 15177 Kozubów - Koniecmosty 
- Stary Korczyn i drogą tą biegnie do przysiółka Doły. 
W Dołach skręca drogą gminną do Aleksandrowa. 
Z Aleksandrowa prowadzi drogą gminną i połu-
dniową granicą sołectwa Aleksandrów do granicy 
gminy Złota i dalej na południowy-wschód połu-
dniową granicą sołectwa Chroberz do granicy lasu i 
wzdłuż tej granicy do przysiółka Lubowiec. 

Po opuszczeniu skraju lasu granica biegnie drogą 
gminną w kierunku Kolonii Pełczyska. Skręca w 
kierunku południowym do miejscowości Pełczyska 
i drogą gminną oraz drogą powiatową Nr 15180 
Niegosławice - Michałowice, a następnie drogą 
gminną biegnie w kierunku Kostrzeszyna. Tuż 
przed Kostrzeszynem granica biegnie drogą gmin-
ną w kierunku północnym do miejscowości Od-
rzywół, a następnie skrajem lasu i północną grani-
cą sołectwa Kostrzeszyn. Dalej biegnie skrajem 
lasu, gdzie pokrywa się jednocześnie na znacznym 
odcinku z granicami gmin - Czarnocin/Pińczów  
(ok. 2,5 km) oraz Działoszyce/Pińczów (ok. 4,5 km) 
do okolic Sypowa. 
Na północ od Sypowa biegnie skrajem lasu w kie-
runku północnym na terenie gminy Pińczów,  
a następnie skręca na zachód i przebiega wśród 
pól granicą administracyjną sołectwa Orkanów, na 
północ od tej miejscowości. Granica Parku pokry-
wa się z granicą gminy Michałów aż do przysiółka 
Podgaje. Następnie biegnie skrajem lasu w kierun-
ku północno-zachodnim do Bojnówki na terenie 
gminy Michałów, skąd drogą wojewódzką Nr 766 
do skrzyżowania drogi powiatowej Nr 15332 Zaga-
jów - Wolica i drogi wojewódzkiej Nr 766 Morawi-
ca - Pińczów - Węchadłów. 

 

Załącznik Nr 2 
 

Opis granic otuliny Kozubowskiego Parku Krajobrazowego 
 

Od północy, północną granicą sołectwa Góry do 
granicy sołectwa Michałów. Od północnego-
wschodu rolę otuliny Kozubowskiego Parku Krajo-
brazowego pełni południowo-zachodnia część 
otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 
(na obszarze sołectw: Michałów, Młodzawy Duże, 
Młodzawy Małe, Mozgawa, Wojsławice, Aleksan-
drów, Chroberz, Rudawa, Nieprowice, Niegosławi-
ce, Złota) do przysiółka Lubowiec i granicy sołec-

twa Pełczyska. Dalej północno-wschodnią i połu-
dniową granicą sołectwa Pełczyska, południową i 
zachodnią granicą sołectwa Probołowice, połu-
dniową granicą sołectw: Kostrzeszyn, Mękarzowi-
ce, Malżyce, Stradów, Dębiany, Gaik, wschodnią, 
południową i zachodnią granicą sołectwa Dzierąż-
nia, zachodnią granicą sołectw: Marianów, Prze-
cławka, Polichno, Tomaszów do północnej granicy 
sołectwa Góry.  

 
 

1940 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 79/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

z dnia 14 lipca 2005r. 
 

w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu (S-OOChK), położony na tere-
nie otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7664  Poz. 1940 
 
Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem”, zajmuje 
powierzchnię 25 681 ha obejmując części gmin: Bliżyn 
(1777 ha), Łączna (725 ha), Miedziana Góra (4557 ha), 
Mniów (5923 ha), Stąporków (1737 ha), Strawczyn 
(4687 ha), Suchedniów (708 ha), Zagnańsk (5387 ha) 
i miasta Skarżysko-Kamienna (180 ha). 

 

2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 
niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 2. Ustala się następujące działania na terenie 
Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla za-

chowania różnorodności biologicznej lasu; 
2) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a 

w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk;  
3) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-

rów wodnych; 
4) zachowanie tworów i składników przyrody 

nieożywionej. 
 

§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub remon-
tem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrów-
noważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 

§ 4. Nadzór nad obszarem sprawuje Dyrek-
tor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1). 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-

niem Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
17 października 2001r. w sprawie utworzenia na terenach
otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego kra-
jobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271,
z 2002r. Nr 8, poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na pod-
stawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
 

  przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, z tym, że na podstawie
art. 153 cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego
krajobrazu stał się obszarem chronionego krajobrazu w ro-
zumieniu tej ustawy. 

Załącznik do rozporządzenia Nr 79/2005  
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. .....) 

 

Opis granic Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

Wewnętrzną granicę Suchedniowsko-Oblęgorskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazo-
wego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest 
następujący: od północy, północną granicą admini-
stracyjną sołectwa Wólka Kłucka, zachodnią i pół-
nocną granicą sołectwa Grzymałków, północną grani-
cą sołectwa Borki, północno-zachodnimi granicami 
sołectw Węgrzynów i Mniów, zachodnią granicą so-
łectwa Serbinów, zachodnią i północną granicą sołec-
twa Komorów, północno-wschodnią granicą sołectwa 
Krasna, północną granicą sołectwa Gustawów, pół-
nocno-zachodnimi granicami sołectw Kucębów i  
Nowy Odrowążek, północnymi granicami sołectw: 
Odrowążek, Sorbin, Zbrojów, Drożdżów, północną i 
wschodnią granicą sołectwa Bliżyn, północno-
wschodnią granicą sołectwa Wojtyniów, północno-
wschodnią granicą sołectwa Wołów do rzeki Kamien-

nej, rzeką Kamienną do drogi krajowej nr 7 Gdańsk - 
Warszawa - Kraków - Chyżne, tą drogą na południe do 
ulicy Słonecznej w Skarżysku Kamiennej i tą ulicą do 
granicy lasów państwowych, tą granicą (oddziały 146, 
147, 148, 149 wg Pl. Urz. PGL dla Nadleśnictwa Su-
chedniów na okres 1.01.2000 do 31.12.2009) do drogi 
krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Chyżne, 
tą drogą na południe do granicy administracyjnej 
sołectwa Ostojów, północną, wschodnią i południową 
granicą sołectwa Ostojów, południowo-wschodnimi 
granicami sołectw: Łączna, Gózd, Występa, Zacheł-
mie, Zagnańsk, wschodnią i południową granicą so-
łectwa Kostomłoty Drugie, południową i zachodnią 
granicą sołectwa Chełmce, południowymi granicami 
sołectw Strawczynek i Strawczyn, południową i za-
chodnią granicą sołectwa Ruda Strawczyńska, za-
chodnimi granicami sołectw Kuźniaki i Wólka Kłucka 
do północnej granicy sołectwa Wólka Kłucka. 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7665  Poz. 1941 
 

1941 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 80/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronione-

go Krajobrazu (C-OOChK), położony na terenie otuli-
ny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, 
zwany dalej „Obszarem”, zajmuje powierzchnię  
23 748 ha obejmując części gmin: Bieliny (2205 ha), 
Daleszyce (4896 ha), Górno (3108 ha), Łagów (4639 ha), 
Pierzchnica (1218 ha) i Raków (7682 ha). 

 
2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 

niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2. Ustala się następujące działania na tere-

nie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosys-
temów: 
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla za-

chowania różnorodności biologicznej lasu; 
2) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, 

a w szczególności najcenniejszych zbiorowisk 
łąk i torfowisk; 

3) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-
rów wodnych i torfowisk; 

4) zachowanie tworów i składników przyrody 
nieożywionej. 

 
§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-

nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 
§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrek-

tor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 sierpnia 2005r.1). 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paździer-
nika 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin parków
krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r. Nr 8, poz.
66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie art. 157
 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia, z tym że, na podstawie art. 153 cyto-
wanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobrazu
stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 80/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Opis granic Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
Wewnętrzną granicę Cisowsko-Orłowińskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica 
Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 
Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest nastę-

pujący: od północy, północną granicą administra-
cyjną sołectwa Górno, zachodnią, północną i 
wschodnią granicą sołectwa Wola Jachowa, 
wschodnią granicą sołectwa Skorzeszyce, północ-



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7666  Poz. 1941 i 1942 
 
ną i wschodnią granicą sołectwa Górki Napękow-
skie, północną granicą sołectwa Napęków, a na-
stępnie zachodnią, północną i wschodnią granicą 
sołectwa Belno, północną granicą sołectwa Mako-
szyn, północną i wschodnią granicą sołectwa Le-
chów, północną - granicą sołectwa Lechówek, pół-
nocną i wschodnią granicą sołectwa Płucki, pół-
nocno-wschodnią granicą sołectwa Łagów, pół-
nocno-wschodnią granicą sołectwa Nowy Staw, 
następnie wschodnią granicą sołectw Duraczów i 
Gęsice, północną granicą sołectwa Stara Zbelutka, 
północno-wschodnią i południową granicą sołec-
twa Nowa Zbelutka, wschodnią granicą sołectwa 
Stara Zbelutka, południowo-wschodnią granicą 
sołectwa Radostów, wschodnią i południowo-
wschodnią granicą sołectwa Szumsko - Kolonia, 
północną, wschodnią i południową granicą sołec-

twa Jamno, południową i południowo-wschodnią 
granicą sołectwa Raków, wschodnią i południową 
granicą sołectwa Dębno, południową granicą so-
łectwa Drogowle, południowo-wschodnią granicą 
sołectwa Głuchów - Lasy, południową granicą 
sołectwa Głuchów, południową i zachodnią grani-
cą sołectwa Papiernia, południową granicą sołec-
twa Czarna, południową i południowo-zachodnią 
granicą sołectwa Szczecno, południową, połu-
dniowo-zachodnią i zachodnią granicą sołectwa 
Komórki, południową, zachodnią i północną grani-
cą sołectwa Marzysz, północną granicą sołectwa 
Borków, zachodnią i północno-zachodnią granicą 
sołectwa Słopiec, zachodnią i północno-zachodnią 
granicą sołectwa Daleszyce, południowo-zachod-
nią i zachodnią granicą sołectwa Górno do pół-
nocnej jego granicy. 

 
 

1942 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 81/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Sieradowicki Obszar Chronionego Kra-

jobrazu (SOChK), położony na terenie otuliny Sie-
radowickiego Parku Krajobrazowego, zwany dalej 
„Obszarem”, zajmuje powierzchnię 16 236 ha 
obejmując części gmin: Bodzentyn (3525 ha), 
Pawłów (8384 ha), Suchedniów (932 ha), Wąchock 
(3205 ha) i miasta Starachowice (190 ha). 

 
2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 

niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2. Ustala się następujące działania na tere-

nie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosys-
temów:  
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla za-

chowania różnorodności biologicznej lasu; 
2) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a 

w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk; 
3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności 

kserotermicznej; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-

rów wodnych; 
5) zachowanie tworów i składników przyrody 

nieożywionej; 
 

§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
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§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrek-
tor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1). 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 październi-
ka 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin parków
krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r. Nr 8,
poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie
 

 art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, z tym, że na podstawie art. 153
cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobraz-
zu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 

Załącznik do rozporządzenia Nr 81/2005  
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 

Opis granic Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

Przebieg granicy Obszaru jest następujący: na 
wschodzie od przecięcia się granicy administracyj-
nej miasta Starachowice z północną granicą sołec-
twa Rzepin Pierwszy. Dalej północną granicą sołec-
twa Rzepin Pierwszy, północną i wschodnią granicą 
sołectwa Dąbrowa, wschodnią granicą sołectwa 
Bukówka i Zbrza, a następnie północną i wschodnią 
granicą sołectwa Pokrzywnica, wschodnią i połu-
dniową granicą sołectwa Wieloborowice, południo-
wą granicą sołectwa Nieczulice, zachodnią granicą 
sołectwa Chybice, południowymi granicami sołectw: 
Wawrzeńczyce, Brzezie, Świętomarz, południową i 
zachodnią granicą sołectwa Tarczek, południowymi 
granicami sołectw: Śniadka, Sieradowice, Leśna-
Stara Wieś, Kamieniec, Wzdół Kolonia, południową i 
zachodnią granicą sołectwa Wiącka, zachodnimi 
granicami sołectw Wzdół Rządowy i Michniów do 
granicy miasta Suchedniów, tą granicą na wschód 
do linii kolejowej Kielce - Warszawa, następnie 
wzdłuż tej linii do przecięcia się z drogą powiatową 
nr 15785 Suchedniów - Parszów. Dalej wzdłuż tej 
drogi na wschód do granicy administracyjnej sołec-

twa Mostki, zachodnią granicą sołectwa Mostki, za-
chodnią i północną granicą sołectwa Parszów, za-
chodnią i północną granicą sołectwa Wielka Wieś, 
zachodnią, północną, wschodnią i południową gra-
nicą miasta Wąchock, aż do przecięcia się z granicą 
Parku. Następnie granicą Sieradowickiego Parku 
Krajobrazowego w kierunku zachodnim, południo-
wym, wschodnim i północnym do miejsca przecięcia 
się granicy Parku z północną granicą sołectwa Rze-
pin Pierwszy i granicą miasta Starachowice. 
W skład Obszaru wchodzi również enklawa usytu-
owana na terenie miasta Starachowice, której 
przebieg granic jest następujący: od miejsca prze-
cięcia się zachodniej granicy administracyjnej 
miasta Starachowice z ulicą Południową w Stara-
chowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej, ulicą 
Letnią do rzeki Lubianki i tą rzeką do granicy Par-
ku. Następnie granicą Parku, będącą granicą ad-
ministracyjną miasta Starachowice, w kierunku 
zachodnim i północnym, aż do przecięcia się gra-
nicy Parku z ulicą Południową w m. Starachowice.  

 
 

1943 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 82/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

z dnia 14 lipca 2005r. 
 

w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Jeleniowski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu (JOChK), położony na terenie otuliny Jele-
niowskiego Parku Krajobrazowego, zwany dalej 
„Obszarem”, zajmuje powierzchnię 10 591 ha 
obejmując części gmin: Baćkowice (2624 ha),  
Łagów (1368 ha), Nowa Słupia (1441 ha), Sadowie 
(1646 ha) i Waśniów (3512 ha). 

2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 
niniejszego rozporządzenia. 

 
§ 2. Ustala się następujące działania na terenie 

Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
1) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a 

w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk;  
2) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności 

kserotermicznej;  
3) zachowanie tworów i składników przyrody 

nieożywionej. 
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§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-

niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 
§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrek-

tor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1). 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paź-
dziernika 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin
parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r.
Nr 8, poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie
 

 art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, z tym, że na podstawie art. 153
cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobra-
zu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 82/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Opis granic Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
Wewnętrzną granicę Jeleniowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu stanowi granica Jele-
niowskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg ze-
wnętrznej granicy obszaru jest następujący: od 
północy, północno-wschodnimi granicami admini-
stracyjnymi sołectw: Włochy, Skały, Wojciechowi-
ce, Czajęcice, Dobruchna, Jeżów, Janowice, Krasz-
ków. Dalej północno-wschodnią granicą sołectwa 
Truskolasy, północno-zachodnią i wschodnią gra-
nicą sołectwa Michałów, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Biskupice, północno-wschodnią i 
południowo-wschodnią granicą sołectwa Łężyce, 
północno-wschodnią i południową granicą sołec-

twa Gołoszyce, południowymi granicami sołectw: 
Olszownica, Stary Nieskurzów, Piórków Wieś, 
wschodnią i południowo-zachodnią granicą sołec-
twa Piórków Kolonia. Dalej południowo-zachodnią 
granicą sołectwa Piórków i zachodnią granicą so-
łectwa Wiśniowa, południowo-zachodnią granicą 
sołectwa Zamkowa Wola, zachodnią i północną 
granicą sołectwa Paprocice, północno-zachodnią 
granicą sołectwa Jeleniów, zachodnimi granicami 
sołectw Nowy Skoszyn i Grzegorzowice, połu-
dniową i zachodnią granicą sołectwa Pokrzywian-
ka, północno-zachodnią granicą sołectwa Włochy 
do północno-wschodniej granicy tego sołectwa. 

 
 

1944 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 83/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronione-
go Krajobrazu (Ch-KOChK), położony na terenie 
otuliny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazo-
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wego, zwany dalej „Obszarem”, zajmuje po-
wierzchnię 11 124 ha obejmując części gmin: Chę-
ciny (2100 ha), Małogoszcz (1655 ha), Morawica 
(49 ha), Piekoszów (2221 ha), Sitkówka-Nowiny 
(876 ha), Sobków (2360 ha) oraz część miasta Kiel-
ce (1863 ha).  

 
2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 

niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2. Ustala się następujące działania na tere-
nie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosys-
temów: 
1) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, 

a w szczególności najcenniejszych zbiorowisk 
łąk i torfowisk;  

2) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-
rów wodnych i wodno-błotnych; 

3) zachowanie tworów i składników przyrody 
nieożywionej. 

 
§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wy-
nikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodzio-
wej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzy-
mania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 
§ 4. Nadzór nad obszarem sprawuje Dyrek-

tor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1). 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paź-
dziernika 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin
parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r.
Nr 8, poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie
 

 art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, z tym, że na podstawie art. 153
cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobra-
zu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 83/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Opis granic Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobra-
zu obejmuje cztery części: północno-zachodnią, 
północną, południowo-zachodnią oraz południo-
wo-wschodnią.  
Część północno-zachodnia 
Na północnym-zachodzie, od miejsca przecięcia gra-
nicy pomiędzy gminami Łopuszno i Piekoszów przez 
linię kolejową Kielce - Częstochowa (kota 233.59 m 
n.p.m.), ku północy zachodnią granicą gminy Pieko-
szów do rzeki Łośnej, którą blisko 1 km w górę (ku 
północnemu-wschodowi) do północnej granicy sołec-
twa Zajączków. Granicą tą na wschód, a następnie ku 
południowemu-wschodowi do granicy gminy Chęci-
ny. Następnie granicą gminy w kierunku południowo-
zachodnim do granicy Parku u podnóża Góry Mie-
dzianka. Dalej granicą Parku w kierunku północno-
zachodnim, aż do miejsca przecięcia się linii kolejowej 
Kielce - Częstochowa z granicą gminy Piekoszów. 

Część północna 
Drogą gminną przez miejscowość Gałęzice na pół-
nocny-zachód do granicy sołectwa Lesica, którą ku 
północnemu-wschodowi do przecięcia z linią kole-
jową Częstochowa - Kielce. Następnie wzdłuż kolei 
w kierunku Kielc, po minięciu stacji PKP Piekoszów 
linią kolejową odgałęziającą się w kierunku Sit-
kówki, do przecięcia z drogą krajową nr 7 Gdańsk - 
Warszawa - Kraków - Chyżne (obwodnica Kielc), a 
następnie drogą tą na południe do granicy Parku 
w Janowie. Dalej granicą Parku w kierunku za-
chodnim do miejsca przecięcia się granicy z drogą 
gminną w Gałęzicach. 
Część południowo-zachodnia 
Od granicy Parku biegnącej bocznicą kolei pro-
wadzącej ze stacji PKP Małogoszcz na południe  
(do cementowni „Małogoszcz”) do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 728 Grójec - Nowe Miasto 
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nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów. Drogą tą 
około 500 m w kierunku Małogoszcza, następnie trasą 
projektowanej obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 
762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz, którą na wschód 
około 250 m, do miejsca, gdzie drogę tą przecina tran-
zytowa linia wysokiego napięcia 220 kV. Dalej trasą tej 
linii elektrycznej do przecięcia z drogą wojewódzką  
nr 728 na południowy wschód od Mieronic. Stąd dro-
gą wojewódzką nr 728 w kierunku południowym do 
zachodniej granicy sołectwa Wola Teserowa. Dalej na 
południe i wschód granicami sołectwa Wola Tesero-
wa, a następnie południowymi granicami sołectw: 
Karsznice, Bizorenda, Szczepanów i Brzegi do rzeki 
Nidy. Następnie południową granicą sołectwa Soko-
łów Górny do granicy gminy Chęciny. Stąd połu-
dniowo-wschodnią i wschodnią granicą sołectwa 
Siedlce, do granicy z sołectwem Wolica, którą biegnie 
w dotychczasowym kierunku około 500 m do linii 
kolejowej Kraków - Kielce, gdzie granica otuliny łączy 
się z granicą Parku. Dalej granicą Parku w kierunku 
zachodnim i północnym do miejsca przecięcia się 
granicy z bocznicą kolejową PKP Małogoszcz w rejo-
nie miejscowości Zakrucze. 
Część południowo-wschodnia 
Od granicy Parku w miejscu przecięcia rzeki Bo-
brzy z drogą wojewódzką nr 763 Chęciny - Mora-
wica ku północnemu-zachodowi w górę cieku 
wodnego do granicy sołectwa Bolechowice. Gra-
nicą tą na północny-wschód do przysiółka Pod-
moszcze, skąd drogą gruntową do Bolechowic,  

a następnie utwardzoną drogą do wschodniej gra-
nicy sołectwa Bolechowice. Dalej w kierunku pół-
nocnym granicą tego sołectwa do jej przecięcia ze 
strumieniem Bobrzyczka. Stąd drogą (ul. Przemy-
słowa) na północny-zachód do drogi wojewódzkiej 
nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz, której pół-
nocnym obrzeżeniem 600 m ku północnemu-
wschodowi, a następnie na południowy-wschód 
drogą utwardzoną (ul. Kubusia Puchatka), a potem 
drogą powiatową nr 15568 Zgórsko - Nowiny - 
Trzcianki - Sitkówka, prowadzącą przez osiedle 
Trzcianki, przecinającą rzekę Bobrzę i tunelem pod 
stacją PKP Sitkówka do granicy miasta Kielce. Po-
łudniową granicą Kielc w kierunku wschodnim aż 
do skraju lasu w pobliżu Dymin po zachodniej 
stronie drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Kielce - 
Morawica - Busko - Zdrój - Szczucin - Dąbrowa 
Tarnowska - Lisia Góra - Tarnów. Skrajem lasu 
(opuszczając granicę miasta) na północ do cieku 
wodnego, którym dalej granica biegnie do ulicy 
Posłowickiej. Ulicą Posłowicką do ulicy Księdza 
Piotra Ściegiennego, wzdłuż niej na południe do 
ulicy Sukowskiej. Stąd na wschód przez Dyminy 
do granicy między gminami Morawica i Daleszyce. 
Granicą tą na północ 300 m do połączenia z grani-
cą Parku w miejscu styku granic gmin Morawica i 
Daleszyce z ulicą Klecką i lasem w obrębie miasta 
Kielce. Dalej granicą Parku w kierunku zachodnim, 
południowo-zachodnim i południowo-wschodnim 
do miejsca przecięcia się granicy z rzeką Bobrzą.  

 
 

1945 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 84/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Nadnidziański Obszar Chronionego 
Krajobrazu (NOChK), położony na terenie otuliny 
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, zwany 
dalej „Obszarem”, zajmuje powierzchnię 26 011 
ha, obejmując części obszarów gmin: Busko-Zdrój 
(3515 ha), Chmielnik (46 ha), Imielno (3219 ha), 
Kije (1707 ha), Michałów (3119 ha), Nowy Korczyn 
(3425 ha), Opatowiec (438 ha), Pińczów (5766 ha), 
Wiślica (2202 ha), Złota (2574 ha). 

 
2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 

niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2. Na terenie Obszaru ustala się następujące 
działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla za-

chowania różnorodności biologicznej lasu; 
2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo 

cennych krajobrazów; 
3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności 

kserotermicznej i halofitowej; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-

rów wodnych i wodno-błotnych; 
5) zachowanie tworów i składników przyrody 

nieożywionej. 
 
§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
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nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 

§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor 
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paź-
dziernika 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin
parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r.
Nr 8, poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie
 

  art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153
cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobra-
zu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Nr 84/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 

Opis granic Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

 

Granicę wewnętrzną Nadnidziańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu stanowi granica Nadni-
dziańskiego Parku Krajobrazowego. 
Przebieg zewnętrznej granicy Nadnidziańskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu jest następujący: od 
północy, północną granicą sołectwa Motkowice, pół-
nocną i wschodnią granicą sołectwa Kliszów, pół-
nocno-wschodnią granicą sołectwa Hajdaszek, 
wschodnią granicą sołectwa Umianowice, północno-
wschodnią granicą sołectwa Podłęże do granicy Sza-
nieckiego Parku Krajobrazowego. Tą granicą do po-
łudniowo-wschodniej granicy sołectwa Galów. Dalej 
tą granicą, wschodnią granicą sołectw: Kameduły, 
Las Winiarski, Oleszki, północno-wschodnią granicą 
sołectwa Biniątki, północną i wschodnią granicą so-
łectwa Chotelek, północno-wschodnią granicą so-
łectw: Łatanice, Gluzy, Bilczów, północną i wschodnią 
granicą sołectwa Budzyń, wschodnią granicą so-

łectw: Górki, Strożyska, Sępichów, północną granicą 
sołectwa Nowy Korczyn, północno-wschodnią grani-
cą sołectwa Grotniki Duże, wschodnią granicą sołec-
twa Podraje do rzeki Wisły i dalej rzeką na zachód do 
południowej granicy sołectwa Winiary Dolne i tą 
granicą na zachód, dalej południową granicą sołectw 
Żukowice i Czarkowy, południową i zachodnią grani-
cą sołectwa Kocina, zachodnią granicą sołectw: 
Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty, Jurków, Bisku-
pice, Złota do granicy Kozubowskiego Parku Krajo-
brazowego w przysiółku Lubowiec i dalej na północ-
ny-zachód tą granicą do zachodniej granicy sołectwa 
Michałów, tą granicą, zachodnią granicą sołectwa 
Pawłowice, południową, zachodnią i północną grani-
cą sołectwa Tur Dolny, zachodnią granicą sołectwa 
Bełk, północną granicą sołectwa Imielnica, zachodnią 
granicą sołectw Stawy i Motkowice do północnej 
granicy sołectwa Motkowice.  

 
 

1946 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 85/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

z dnia 14 lipca 2005r. 
 

w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobra-
zu (SzOChK), położony na terenie otuliny Szaniec-
kiego Parku Krajobrazowego, zwany dalej „Obsza-



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7672  Poz. 1946 
 
rem”, zajmuje powierzchnię 12 859 ha, obejmując 
części obszarów gmin: Busko-Zdrój (6958 ha), 
Chmielnik (1645 ha), Kije (1320 ha), Solec-Zdrój 
(1519 ha), Stopnica (1417 ha). 

 
2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 

niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2. Na terenie Obszaru ustala się następujące 
działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla za-

chowania różnorodności biologicznej lasu; 
2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo 

cennych krajobrazów; 
3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności 

kserotermicznej i halofitowej; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-

rów wodnych i wodno-błotnych; 
5) zachowanie tworów i składników przyrody 

nieożywionej. 
 

§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 
§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrek-

tor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paź-
dziernika 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin
parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r.
Nr 8, poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie
 

  art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153
cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobra-
zu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 85/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Opis granic Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Granicę wewnętrzną Szanieckiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu stanowi - na odcinku od północno-
wschodniej granicy sołectwa Podłęże - zachodnia, 
północna, wschodnia, południowa i południowo-
zachodnia granica Szanieckiego Parku Krajobrazo-
wego aż do wschodniej granicy sołectwa Kameduły. 
Przebieg zewnętrznej granicy Szanieckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu jest następujący: od półno-
cy, zachodnią granicą administracyjną sołectwa 
Stawiany, północną granicą sołectw: Żydówek, Sa-
mostrzałów, Sędziejowice, północną i wschodnią 
granicą sołectw Śladków Duży i Młyny, wschodnią 
granicą sołectwa Skorzów, północną granicą sołectw 
Podgaje i Kotki, północną i wschodnią granicą sołec-
twa Janina, północną granicą sołectwa Ruczynów, 
północną i wschodnią granicą sołectwa Strzałków, 

wschodnią granicą sołectwa Błoniec - Nowa Wieś, 
północno-wschodnią granicą sołectw Smogorzów i 
Topola, północną i wschodnią granicą sołectwa 
Szklanów, wschodnią, południową i zachodnią gra-
nicą sołectwa Zborów, południową granicą sołectw: 
Kików, Sułkowice, Baranów, Skotniki Duże, Radza-
nów, zachodnią granicą sołectw Kawczyce i Owcza-
ry, południowo-zachodnią granicą miasta Busko-
Zdrój i sołectw Mikułowice i Nowy Folwark do grani-
cy Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu. Od zachodu granica Szanieckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu biegnie granicą Nadni-
dziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jed-
nocześnie zachodnią granicą sołectw Janów i Cze-
chów do zachodniej granicy sołectwa Stawiany. 
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1947 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 86/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Kozubowski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu (KOChK), położony na terenie otuliny Ko-
zubowskiego Parku Krajobrazowego, zwany dalej 
„Obszarem”, zajmuje powierzchnię 6 036 ha, obej-
mując części obszarów gmin: Czarnocin (966 ha), 
Działoszyce (1707 ha), Michałów (2053 ha), Piń-
czów (191 ha), Złota (1119 ha). 

 

2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 
niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2. Na terenie Obszaru ustala się następujące 
działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla za-

chowania różnorodności biologicznej lasu; 
2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo 

cennych krajobrazów; 
3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności 

kserotermicznej; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-

rów wodnych i wodno-błotnych; 
5) zachowanie tworów i składników przyrody nie-

ożywionej. 
 

§ 3. Na terenie Obszaru zakazuje się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy- 
 

jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 
§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor 

Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 2005r.1) 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paź-
dziernika 2001r. w sprawie utworzenia na terenach otulin
parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271, z 2002r.
Nr 8, poz. 66 i z 2003r. Nr 6, poz. 83), które na podstawie
 

  art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153
cytowanej ustawy utworzony obszar chronionego krajobra-
zu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu
tej ustawy. 

 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 86/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz. ...........) 

 
Opis granic Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Od północy, północną granicą sołectwa Góry do 
granicy sołectwa Michałów i do granicy Kozubow-
skiego Parku Krajobrazowego. Dalej granicę we-

wnętrzną Kozubowskiego Obszaru Chronionego-
Krajobrazu stanowi północna, zachodnia i połu-
dniowa granica Kozubowskiego Parku Krajobra-
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zowego na odcinku od przysiółka Chyłka do przy-
siółka Lubowiec i granicy sołectwa Pełczyska. Da-
lej północno-wschodnią i południową granicą so-
łectwa Pełczyska, południową i zachodnią granicą 
sołectwa Probołowice, południową granicą so-

łectw: Kostrzeszyn, Mękarzowice, Malżyce, Stra-
dów, Dębiany, Gaik, wschodnią, południową i za-
chodnią granicą sołectwa Dzierążnia, zachodnią 
granicą sołectw: Marianów, Przecławka, Polichno, 
Tomaszów do północnej granicy sołectwa Góry. 

 
 

1948 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 87/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Przedborskiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Przedborski Park Krajobrazowy, zwany 
dalej „Parkiem”, utworzony na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 9165,1 ha 
obejmując część obszarów gmin: Kluczewsko 
(3658,0 ha), Krasocin (2947,0 ha), Słupia (1693,0 ha) i 
Łopuszno (867,1 ha). 
 

2. Opis granic Parku zawiera załącznik nr 1 
do niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2.1. Wyznaczona wokół Parku otulina zaj-
muje powierzchnię 13 048,6 ha obejmując części 
obszarów gmin: Kluczewsko (7293,0 ha), Krasocin 
(1 721,2 ha), Fałków (1614,7 ha), Słupia (1815 ha) i 
Łopuszno (604,7 ha). 
 

2. Opis granic otuliny Parku zawiera załącz-
nik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 3. Do szczególnych celów ochrony Parku 
należy: 
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i 

rzadkimi gatunkami fauny i flory; 
2) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 
3) zachowanie naturalnych fragmentów ekosys-

temów wodnych i wodno-błotnych; 
4) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów, w tym w szczególności muraw 
kserotermicznych oraz bagien i torfowisk; 

5) zachowanie układów i obiektów zabytkowych; 
6) preferowanie zabudowy nawiązującej do re-

gionalnej tradycji i krajobrazu; 

7) zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych; 

 
§ 4. Na obszarze Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627, z późn. zm.)1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-
nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z 
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności w ramach racjonalnej go-
spodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w 
tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopal-
nych szczątków roślin i zwierząt, a także mine-
rałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li zmiany te nie służą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej; 

 

     
     
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z

2001r. - Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. T957; z 2003r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
 

 Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz
z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz.
1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, 
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7) budowania nowych obiektów budowlanych w 

pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjąt-
kiem obiektów służących turystyce wodnej, 
gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno-błotnych; 

9) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 
Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

     
     
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- uchwałą Nr XXVIII/280/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988r. w sprawie ustanowienia
Przedborskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kie-
leckiego Nr 18, poz. 200), 

- rozporządzeniem Nr 12/98 Wojewody Kieleckiego z dnia
30 czerwca 1998r. w sprawie Przedborskłego Parku Krajo-
brazowego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 24, poz. 170), 

 

 - rozporządzeniem Nr 54/2002 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie Przedborskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 165,
poz. 2055 i z 2003r. Nr 79, poz. 827). 

Powyższa uchwała i rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej
ustawy utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobra-
zowym w rozumieniu tej ustawy. 

 
Załączniki do rozporządzenia Nr 87/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz.          ) 

 

Załącznik Nr 1 
 

Opis granic Przedborskiego Parku Krajobrazowego 
 

Od wschodu granica Przedborskiego Parku Krajo-
brazowego w województwie świętokrzyskim bie-
gnie od styku z granicą województwa łódzkiego w 
okolicy wsi Piskorzeniec w kierunku północno-
wschodnim wzdłuż północnej granicy kompleksu 
leśnego i granicy gminy Fałków z gminą Słupia 
Konecka. Dochodzi do linii kolejowej i biegnie da-
lej na południe wzdłuż wschodniego skraju kom-
pleksu leśnego do granicy województwa święto-
krzyskiego i łódzkiego w rejonie stawu Piskorze-
niec. Następnie biegnie granicą województw w 
kierunku południowym do drogi Góry Mokre - 
Pilczyca i skręca w kierunku wschodnim drogą do 
wsi Skąpe, przy czym nie dochodząc do tej wsi 
skręca na południe wzdłuż drogi polnej i biegnąc 
ok. 500 m odcinkiem na wschód, dochodzi do dro-
gi Skąpe - Budzisław. Drogą tą biegnie na połu-
dniowy wschód do drogi Słupia - Oleszno i zmie-
niając kierunek na południowo-zachodni biegnie tą 
drogą dochodząc do kompleksu leśnego. Stąd 
zmienia kierunek na wschodni a następnie połu-
dniowo-wschodni i biegnie skrajem tego komplek-
su aż do drogi w rejonie Fryszerka, wzdłuż której 
biegnie na ok. 1000 m odcinku. Następnie skręca 
w kierunku zachodnim po granicy kompleksu le-
śnego, w okolicach wsi Ostra Górka zmieniając 

kierunek na południowy, a następnie zachodni i 
północny i biegnąc dalej skrajem lasu w kierunku 
zachodnim i północno-zachodnim dochodzi do 
drogi Oleszno - Słupia. Stąd dalej biegnie skrajem 
lasu i zmieniając kierunek na południowo-
zachodni, dochodzi do łuku na drodze Kluczewsko 
- Kozia Wieś w tej miejscowości i biegnie dalej tą 
drogą aż do granicy gmin Krasocin i Kluczewsko. 
Tu zmienia kierunek na generalnie północny, bie-
gnąc wzdłuż rz. Białej do rz. Czarnej i po przecięciu 
jej koryta i ominięciu od strony wschodniej  
m. Komorniki biegnie wzdłuż drogi Komorniki - 
Nowiny do Nowin. Stąd skrajem kompleksu le-
śnego biegnie na zachód aż do drogi Kluczewsko - 
Przedbórz i dalej, zmieniając kierunek na północny 
biegnie wzdłuż tej drogi do Kopruszy. Tu skręca na 
wschód, a następnie na północ i zachód po grani-
cy kompleksu leśnego (omijając od wschodu wieś 
Stanowiska) dochodząc ponownie do drogi Klu-
czewsko - Przedbórz. Dalej biegnie tą drogą na pół-
nocny zachód do wsi Dobromierz i omijając ją od 
wschodu biegnie na północ drogami polnymi do 
granicy lasu (omijając od wschodu wsie Rączki i 
Błonie). Stąd, zgodnie z przebiegiem granicy woje-
wództw łódzkiego i świętokrzyskiego, dochodzi do 
punktu wyjściowego w okolicy wsi Piskorzeniec. 

 

Załącznik Nr 2 
 

Opis granic otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego 
 

Od północy granica otuliny Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego biegnie od granicy województw 

świętokrzyskiego i łódzkiego po drodze krajowej  
nr 42 i w odległości ok. 1750 m od tej granicy skrę
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ca w kierunku ściśle wschodnim do drogi Czermno 
- Ruda Pilczycka. Drogą tą biegnie w kierunku po-
łudniowo-wschodnim i po przecięciu granicy gmin 
Fałków i Słupia Konecka dochodzi do Rudy Pil-
czyckiej. Dalej biegnie w kierunku południowym 
drogą przez wsie: Pilczyca, Skąpe, Wólka, Mogiel-
nica, Lasocin i dochodzi do wsi Piaski. Na południe 
od zabudowań tej wsi granica biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim polną drogą do terenów 
na wschód od wsi Skałka Polska. Dalej polną dro-
gą do wsi Skałka Nowa a następnie obiera kieru-
nek zachodni dochodząc do wsi Antonielów, skąd 
na południowy zachód biegnie do wsi Lipia Górka 
i zmienia kierunek na ściśle zachodni w kierunku 
Brygidowa, po czym biegnie w kierunku general-
nie południowym dochodząc do drogi Rogalów - 
Krasocin i stąd w kierunku północno-zachodnim, 
przechodząc przez Rogalów i omijając Świdno od 
strony północno-wschodniej biegnie drogą Świd-
no - Oleszno przez Wolę Świdzińską do Ołeszna. 
Biegnąc drogą, a następnie skrajem lasu omija tę 

miejscowość i na południe od wsi Kozia Wieś do-
chodzi do linii kolejowej. Następnie biegnie wzdłuż 
tej linii w kierunku południowo-zachodnim, po 
czym na skraju lasu zmienia kierunek na połu-
dniowo-wschodni, obejmując ok. 1350 m pas lasu 
do linii kolejowej. Następnie skręca skrajem lasu 
na południowy wschód do drogi lokalnej Chałupki 
- Rudka i biegnie tą drogą przez tereny leśne w 
kierunku północno-zachodnim do drogi Kluczew-
sko - Oleszno. Następnie drogą tą biegnie w kie-
runku zachodnim do Kluczewska, którego zabu-
dowę omija od północy i biegnie dalej drogą przez 
tereny leśne do rz. Pilicy (włączając obszar Pracz-
ka). Dalej granica zmienia kierunek na generalnie 
północny i biegnie wzdłuż Pilicy, pokrywając się z 
granicą województw i dochodząc do m. Pratkowi-
ce, gdzie zmienia kierunek (zgodnie z przebiegiem 
granicy województw) na wschodni i dochodzi do 
drogi Kluczewsko - Przedbórz. Biegnie nią na po-
łudniowy-wschód ok. 1 km do granicy Przedbor-
skiego Parku Krajobrazowego. 

 
 

1949 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 88/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 lipca 2005r. 

 
w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. W województwie świętokrzyskim Przed-
borski Obszar Chronionego Krajobrazu (PrzOChK), 
położony na terenie otuliny Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem”, zajmuje 
powierzchnię 13 048,6 ha obejmując części gmin: 
Kluczewsko (7293,0 ha), Krasocin (1 721,2 ha), Fałków 
(1614,7 ha), Słupia (1815 ha) i Łopuszno (604,7 ha). 
 

2. Opis granic Obszaru zawiera załącznik do 
mniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2. Ustala się następujące działania na terenie 
Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierz-

chniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie 
meandrów na wybranych odcinkach cieków; 

2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfo-
wisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 
polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie 
do ich uproduktywnienia czy też sukcesji; 

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów 
leśnych; 

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokal-
nych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów; 

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobra-
zów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie 
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodni-
czo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przy-
rody nieożywionej. 

 
§ 3. Na Obszarze zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
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budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 

i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 

§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje woje-
wódzki konserwator przyrody. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia.1 

 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- rozporządzeniem Nr 55/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z

dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyznaczenia Przedbor-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 165, poz. 2056 i z 2003r. Nr 79, poz.
828), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwiet-
 

  nia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z
tym że na podstawie art. 153 cytowanej ustawy utworzony
obszar chronionego krajobrazu stał się obszarem chronio-
nego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy. 

Załącznik do rozporządzenia Nr 88/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 lipca 2005r. (poz.          ) 

 

Opis granic Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

Od północy granica Przedborskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu biegnie od granicy woje-
wództw świętokrzyskiego i łódzkiego po drodze 
krajowej nr 42 i w odległości ok. 1750 m od tej 
granicy skręca w kierunku ściśle wschodnim do 
drogi Czermno - Ruda Pilczycka. Drogą tą biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim i po przecięciu 
granicy gmin Fałków i Słupia Konecka dochodzi do 
Rudy Pilczyckiej. Dalej biegnie w kierunku połu-
dniowym drogą przez wsie: Pilczyca, Skąpe, Wól-
ka, Mogielnica, Lasocin i dochodzi do wsi Piaski. 
Na południe od zabudowań tej wsi granica biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim polną drogą 
do terenów na wschód od wsi Skałka Polska. Dalej 
polną drogą do wsi Skałka Nowa a następnie obie-
ra kierunek zachodni dochodząc do wsi Antonie-
lów, skąd na południowy zachód biegnie do wsi 
Lipia Górka i zmienia kierunek na ściśle zachodni 
w kierunku Brygidowa, po czym biegnie w kierun-
ku generalnie południowym dochodząc do drogi 
Rogalów - Krasocin i stąd w kierunku północno-
zachodnim, przechodząc przez Rogalów i omijając 
Świdno od strony północno-wschodniej biegnie 

drogą Świdno - Oleszno przez Wolę Świdzińską do 
Oleszna. Biegnąc drogą, a następnie skrajem lasu 
omija tę miejscowość i na południe od wsi Kozia 
Wieś dochodzi do linii kolejowej. Następnie bie-
gnie wzdłuż tej linii w kierunku południowo-
zachodnim, po czym na skraju lasu zmienia kieru-
nek na południowo-wschodni, obejmując ok. 1350 m 
pas lasu do linii kolejowej. Następnie skręca skra-
jem lasu na południowy wschód do drogi lokalnej 
Chałupki - Rudka i biegnie tą drogą przez tereny 
leśne w kierunku północno-zachodnim do drogi 
Kluczewsko - Oleszno. Następnie drogą tą biegnie 
w kierunku zachodnim do Kluczewska, którego 
zabudowę omija od północy i biegnie dalej drogą 
przez tereny leśne do rz. Pilicy (włączając obszar 
Praczka). Dalej granica zmienia kierunek na gene-
ralnie północny i biegnie wzdłuż Pilicy, pokrywając 
się z granicą województw i dochodząc do m. Prat-
kowice, gdzie zmienia kierunek (zgodnie z przebie-
giem granicy województw) na wschodni i docho-
dzi do drogi Kluczewsko - Przedbórz. Biegnie nią 
na południowy-wschód ok. 1 km do granicy Przed-
borskiego Parku Krajobrazowego. 

 
 

1950 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 89/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

z dnia 14 lipca 2005r. 
 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Obszarami chronionego krajobrazu są: 
1) Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego 

Krajobrazu (K-ŁOCHK), o powierzchni 98 359 ha, 
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w skład którego wchodzą obszary gmin: Rado-
szyce, Ruda Maleniecka, Smyków oraz część 
obszarów gmin: Bliżyn, Końskie, Krasocin, Ma-
łogoszcz, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka, 
Piekoszów, Strawczyn, Stąporków; 

2) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Ka-
miennej (OChKDK), o powierzchni 72 593 ha, 
w skład którego wchodzą obszary gmin: Bał-
tów, Bodzechów, Brody, Kunów, Mirzec oraz 
części obszarów gmin: Pawłów, Skarżysko-
Kamienna, Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, 
Waśniów, Wąchock; 

3) Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 
(POChK), o powierzchni 25 498 ha, w skład które-
go wchodzi część obszarów gmin: Daleszyce, 
Górno, Łączna, Masłów, Morawica, Miedziana 
Góra, Piekoszów, Suchedniów, Zagnańsk; 

4) Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu (W-JOChK), o powierzchni 69 090 ha, 
w skład którego wchodzi obszar gminy Oksa 
oraz część obszarów gmin: Imielno, Jędrzejów, 
Kije, Krasocin, Małogoszcz, Nagłowice, Sob-
ków, Włoszczowa; 

5) Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu (Ch-SzOChK),o powierzchni 56 999 ha, 
w skład którego wchodzą obszary gmin Gnoj-
no i Szydłów oraz części obszarów gmin: Bu-
sko Zdrój, Chmielnik, Łagów, Kije, Morawica, 
Pierzchnica, Stopnica, Raków, Tuczępy; 

6) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu (S-POChK), o powierzchni 45 778 ha, w 
skład którego wchodzą obszary gmin Oleśnica 
i Pacanów oraz części obszarów gmin: Busko 
Zdrój, Nowy Korczyn, Solec Zdrój, Stopnica, 
Tuczępy, Wiślica; 

7) Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego 
Krajobrazu (M-DOChK), o powierzchni 40 333 ha, 
w skład którego wchodzą części obszarów 
gmin: Działoszyce, Imielno, Michałów, Sędzi-
szów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław; 

8) Koszycko-Opatowiecki Obszar Chronionego 
Krajobrazu (K-OOChK), o powierzchni 5950 ha, 
w skład którego wchodzi cześć obszaru gminy 
Opatowiec; 

9) Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu (J-SOChK), o powierzchni 28 469 ha, 
w skład którego wchodzą części obszarów 
gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimon-
tów, Łoniów, Rytwiany, Staszów. 

 
§ 2. Opis granic obszarów chronionego kra-

jobrazu, o których mowa w § 1, zwanych dalej 
„Obszarami”, zawiera załącznik do rozporządzenia. 
 

§ 3. Ustala się następujące działania na tere-
nie Obszarów w zakresie czynnej ochrony ekosys-
temów: 
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód po-

wierzchniowych naturalnych i sztucznych, 
utrzymanie meandrów na wybranych odcin-
kach cieków; 

2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfo-
wisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 
polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie 
do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów 
leśnych; 

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych 
i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów; 

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobra-
zów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie 
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodni-
czo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przy-
rody nieożywionej. 

 
§ 4. Na Obszarach zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeże-
li służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
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§ 5. Nadzór nad Obszarami sprawuje woje-
wódzki konserwator przyrody. 
 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1 

 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
     
     
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 
- rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 wrześ-

nia 1995r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajo-
brazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21,
poz. 145 i Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2002r. Nr 108, poz.
1275),  

- rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia
5 stycznia 1996r. w sprawie ustanowienia obszarów chronio-
nego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 1),
zmienionym rozporządzeniem Nr 61/99 Wojewody Święto-
krzyskiego z dnia 7 grudnia 1999r. zmieniającym rozporządze-
 

  nie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 86, poz. 1232), 

- rozporządzeniem Nr 53/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z
dnia 29 października 2002r. w sprawie Jeleniowsko-Staszow-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1943).  

Powyższe rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia, z tym że na podstawie art. 153 cytowanej ustawy usta-
nowione obszary chronionego krajobrazu stały się obszarami
chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy. 

 

Załącznik do rozporządzenia Nr 89/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 lipca 2005r. (poz.          ) 

 

Opis granic obszarów chronionego krajobrazu  
 

1. Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (K-ŁOChK) 

K-ŁOChK położony jest w północno-zachodniej części 
województwa świętokrzyskiego. Północna granica  
K-ŁOChK biegnie od doliny rz. Czarna Konecka na 
wschód wzdłuż granicy województw świętokrzyskie-
go i łódzkiego, z którą pokrywają się północne grani-
ce sołectw: Kołoniec, Machory, Maleniec oraz Koli-
szowy, gm. Ruda Maleniecka. Od punktu styku grani-
cy województwa z granicami gmin Końskie i Ruda 
Maleniecka granica skręca w kierunku południowo-
wschodnim, biegnąc wzdłuż granicy gmin Ruda Ma-
leniecka i Końskie, wzdłuż rzeki Wąglanki, zgodnie  
z północnymi granicami sołectw Dziebałtów Stary i 
Brody. W okolicach Zaborcza dochodzi do granicy  
m. Końskie, wzdłuż której, omijając je od południa 
biegnie do najdalej na wschód wysuniętej części 
miasta o nazwie Stary Młyn skąd, zmieniając kieru-
nek na północno-wschodni, wchodzi w obręb kom-
pleksu Lasów Koneckich pokrywając się z zachodnią i 
północną granicą sołectwa Koczwara a następnie 
biegnie skrajem kompleksu leśnego zgodnie z pół-
nocną granicą sołectwa Stara Kuźnica i zachodnią 
granicą sołectwa Baczyna. Tutaj, po przecięciu drogi 
Końskie - Przysucha dochodzi do granicy woje-
wództw świętokrzyskiego i mazowieckiego i biegnie 
tą granicą generalnie na wschód, aż do granicy m. 
Skarżysko-Kamienna, wzdłuż której skręca na połu-
dnie, odchodząc od granicy województw. Biegnąc 
wzdłuż wschodnich granic sołectw Zagórze i Brze-
ście, granica K-ŁOChK osiąga dolinę Kamiennej w 
okolicach Wołowa. Tutaj skręca w kierunku zachod-
nim i biegnie wzdłuż południowych granic sołectw 
Brzeście, Ubyszów, Gostków, Górki i Płaczków. Na-
stępnie granica biegnie zgodnie z południową grani-
cą gminy Stąporków do przysiółka Odcinek i dalej w 
kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy 
sołectwa Gosań i Duraczów, południowej i wschod-

niej granicy sołectwa Modrzewina, wschodniej grani-
cy sołectwa Kamienna Wola i Adamek, wschodniej i 
południowej granicy sołectwa Baran, fragmentu po-
łudniowej granicy sołectwa Zaborowice, południowej 
granicy sołectwa Przełom, Salata, Straszów i Pałęgi 
aż do Wólki Kłuckiej, gdzie osiąga granice gmin 
Mniów i Łopuszno. Stąd granica skręca na południe i 
biegnie przez pola i łąki zgodnie z wschodnią granicą 
gminy Łopuszno aż do północnej granicy sołectwa 
Korczyn w gm. Strawczyn, fragmentem której (wzdłuż 
Łososiny) oraz północną granicą sołectwa Małogoskie 
skręca na wschód, a następnie ostro na południe 
wzdłuż wschodnich granic sołectw: Małogoskie, Ło-
sień i Łubno. Dalej biegnie południową granicą sołec-
twa Łosienek, wschodnią, południową i zachodnią 
granicą sołectwa Lesica (gdzie osiąga granice gmin 
Piekoszów i Łopuszno), fragmentem południowej 
granicy sołectwa Gnieździska w gm. Łopuszno do 
granicy z gm. Małogoszcz i dalej wzdłuż linii kolejo-
wej do mostka na prawym bezimiennym dopływie  
rz. Łososiny, gdzie zmienia kierunek na południowy 
biegnąc w stronę Małogoszcza do Zakrucza. Stąd 
granica biegnie w kierunku północno-zachodnim 
wzdłuż podnóży Pasma Przedborsko-Małogoskiego, 
omijając przemysłowe tereny cementowni Mało-
goszcz i zakładów wydobywczo-przetwórczych w 
Bukowej. Dalej biegnie skrajem Lasów Gnieździskich 
aż do Skorkowa a następnie zachodnimi granicami 
sołectw: Mieczyn, Jakubów, Wojciechów, Antonie-
lów, Rudniki, Mnin, Słupia, Olszówka oraz Biały Ług. 
W obrębie dużego kompleksu leśnego koło miejsco-
wości Budy granica K-ŁOChK osiąga granicę gminy 
Fałków i biegnie dalej wzdłuż granicy tej gminy gene-
ralnie w kierunku północnym aż do doliny rz. Czarnej 
Koneckiej i granicy województw świętokrzyskiego i 
łódzkiego, gdzie zamyka się opisywany obszar.  
Z obrębu K-ŁOChK wyłącza się teren Stąporkowa 
zgodnie z administracyjnymi granicami tego miasta. 
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2. Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Ka-

miennej (OChKDK) 
OChKDK obejmuje całą dolinę rzeki Kamienna od 
doliny rz. Kamionki w Suchedniowie po Bałtów 
oraz kompleks Lasów Iłżeckich. 
Północna granica OChKDK bierze początek w Skarży-
sku-Kościelnym i biegnie generalnie w kierunku 
wschodnim północną granicą województwa święto-
krzyskiego począwszy od styku granic sołectw Skar-
żysko-Kościelne, Grzybowa Góra i Jagodne z tą grani-
cą aż do styku granic gmin Bałtów i Tarłów z granicą 
województwa w przysiółku Przymiarki. Tutaj granica 
OChKDK, odchodząc od granicy województwa, zmie-
nia kierunek na południowo-wschodni, przecina doli-
nę rz. Kamiennej i biegnąc po granicy gminy Bałtów 
zgodnie z jej przebiegiem skręca na zachód. W okoli-
cach Maksymilianowa granica OChKDK skręca na 
południowy zachód biegnąc po wschodniej i połu-
dniowej granicy gminy Bodzechów (przecinając po-
nownie dolinę Kamiennej i drogę Ostrowiec Święto-
krzyski - Sandomierz) aż do granicy z gminą Wa-
śniów. Dalej granicą tą biegnie do jej styku z grani-
cami sołectw Worowice, Kraszków i Truskolasy w 
gm. Sadowie i zachodnimi granicami sołectw: Wo-
rowice, Garbacz, Zajączkowice, Waśniów, południo-
wymi granicami sołectw: Pękosławice, Prusinowice, 
południowo-zachodnią granicą sołectwa Czażów oraz 
zachodnimi granicami sołectw: Boleszyn, Szeligi oraz 
Kałków w gm. Pawłów biegnie obierając kierunek 
ściśle północny. We wsi Jabłonna zmienia kierunek 
na zachodni biegnąc zgodnie z południowymi grani-
cami sołectw Jabłonna i Kuczów w gm. Brody.  
W Kuczowie granica skręca na północ i biegnie za-
chodnimi granicami sołectw Kuczów i Dziurów, a 
następnie wchodzi w kompleks Lasów Starachowic-
kich i dochodzi do skrzyżowania drogi Starachowice - 
Lipie z drogą Starachowice-Lubienia. Drogą tą kieruje 
się na zachód w stronę zabudowań Starachowic i 
omijając hałdy pohutnicze dochodzi do granicy gm. 
Wąchock. Granicą tą biegnie generalnie na zachód, 
dochodzi do sołectwa Marcinków i biegnie po jego 
wschodniej i południowej granicy. Następnie biegnąc 
południowymi granicami sołectw Michałów i Majków 
przecina drogę Wąchock - Skarżysko-Kamienna, skąd 
kieruje się na południe biegnąc małym fragmentem 
granic gmin Suchedniów i Skarżysko-Kamienna, a 
następnie granicą miasta Suchedniów dochodzi do 
drogi Suchedniów - Wąchock, przecina ją i otaczając 
od południa zabudowania Kleszczyn kieruje się na 
zachód dochodząc do linii kolejowej Skarżysko-
Kamienna - Kielce. Tam skręca na południe i wzdłuż 
jej wschodniego nasypu biegnie do południowego 
cypla granicy m. Suchedniów. Następnie granicą tą 
biegnie do drogi Skarżysko-Kamienna - Kielce, 
wzdłuż której gwałtownie skręca na północ docho-
dząc do ostatnich zabudowań w Suchedniowie - Ba-
ranowie, gdzie ok. 300 metrowym odcinkiem skręca 
na wschód a następnie na północny wschód biegnąc 

do styku północnej granicy gminy Suchedniów z 
gminą Skarżysko-Kamienna. Potem ponownie skręca 
na wschód i dalej po w/w granicy, kilkakrotnie za-
łamując się przecina drogę Skarżysko Kamienna -  
Wąchock. Stąd zachodnią granicą sołectwa Majków 
dochodzi do koryta rz. Kamienna w Skarżysku, a na-
stępnie otaczając miasto biegnie jego granicą wschod-
nią na północny wschód osiągając skraj kompleksu 
leśnego w punkcie styku trzech sołectw w gm. Skarży-
sko-Kościelne, gdzie zamyka się granica OChKDK. 
Z opisanego obszaru wyłącza się teren miasta 
Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z jego admini-
stracyjną granicą. 
 
3. Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajo-

brazu (POChK) 
Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu otacza 
Kielce wąską strefą od wschodu i północy wypeł-
niając tereny pomiędzy administracyjną granicą 
miasta a otulinami parków krajobrazowych i Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego. 
Najdalej na zachód wysunięty punkt graniczny  
POChK położony jest na styku granic sołectw Bryni-
ca i Micigózd w gm. Piekoszów z południową granicą 
gm. Strawczyn. Wzdłuż tej granicy granica POChK 
biegnie na wschód. W Nadrzeczu granica ta, docho-
dząc do koryta Bobrzy tworzy wąski cypel, którego 
północny brzeg stanowi fragment granicy gmin 
Strawczyn i Piekoszów a wschodni fragment granicy 
gmin Miedziana Góra i Piekoszów do drogi w kom-
pleksie leśnym prowadzącej do Maciejówki. Dalej 
biegnie tą drogą i południową granicą sołectwa Ko-
stomłoty I na wschód, a następnie na północ po za-
chodniej granicy sołectwa Kostomłoty I, osiągając 
linię kolejową Kielce - Warszawa w Kostomłotach - 
Wilczej Jamie. Stąd południową granicą gminy Za-
gnańsk biegnie wzdłuż zalesionego Pasma Masłow-
skiego. W pobliżu Wiśniówki skręca na północ skra-
jem kompleksu leśnego i biegnie do Zagnańska - 
Chrustów zachodnią granicą sołectwa Gruszka  
w gm. Zagnańsk dochodząc do drogi Samsonów - 
Lekomin. W tym miejscu granica POChK skręca na 
wschód zgodnie z przebiegiem północnych granic 
sołectw Gruszka i Barcza, dochodząc do drogi Kra-
ków - Warszawa w Zaciszowicach. Następnie drogą 
tą, a jednocześnie północnymi granicami sołectw 
Jęgrzna, Czerwona Górka, Podzagnańszcze i Ka-
mionki, biegnie osiągając południową granicę gminy 
Suchedniów, gdzie zgodnie z przebiegiem granicy 
sołectwa Krzyżka skręca na południe i dochodzi do 
styku granic gmin: Łączna, Suchedniów i Bodzentyn. 
Dalej zgodnie ze wschodnimi granicami sołectw: 
Podłazie i Zaskale biegnie w tym kierunku. W przy-
siółku Kapkazy w gm. Bodzentyn skręca pod kątem 
prostym na zachód zgodnie z południowymi grani-
cami sołectw Zaskale i Czerwona Górka. W Zagórzu 
granica opisywanego obszaru gwałtownie skręca na 
południe, biegnąc po wschodniej granicy sołectwa 
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Jęgrzna w gm. Łączna i części wschodniej granicy 
sołectwa Brzezinki w gm. Masłów. Następnie biegnie 
wschodnią granicą sołectwa Mąchocice Scholasteria 
wzdłuż rz. Lubrzanki jej lewym brzegiem do m. Ra-
dostowa. Stąd na wschód fragmentem północnej 
granicy gm. Górno z gm. Masłów na południe od 
Ciekot, po czym północną, wschodnią i południową 
granicą sołectwa Bęczków w gm. Górno i przecina 
drogę Kielce - Górno w m. Górno-Bór. Dalej biegnie 
wschodnimi granicami sołectw: Radlin w gm. Górno, 
Brzechów i Kranów w gm. Daleszyce, a następnie 
zgodnie z przebiegiem południowych granic sołectw 
Kranów i Suków skręca na południowy zachód, prze-
cinając rz. Belniankę w miejsc. Podmarzysz i osiąga-
jąc granicę gmin Daleszyce i Morawica w m. Marzysz 
Młyny. Stąd biegnąc po południowej i zachodniej 
granicy sołectwa Kuby-Młyny dochodzi do granicy 
sołectwa Dyminy. Następnie zachodnią granicą so-
łectwa Dyminy dochodzi do drogi Dyminy - Suków i 
skręca gwałtownie na wschód wzdłuż tej drogi do-
chodząc do granicy gmin Dałeszyce i Morawica. Po-
tem skręca ostro na północ wzdłuż granic gmin Dale-
szyce i Morawica a następnie Kielce i Daleszyce do 
granicy z gm. Górno. Stąd biegnie generalnie w kie-
runku północnym otaczając miasto Kielce od wscho-
du i północy, zgodnie z przebiegiem jego granic aż do 
linii kolejowej Kielce - Włoszczowa i dalej wzdłuż to-
rów kolejowych ok. 1000 m na zachód a następnie 
skręca na północ granicą gmin Miedziana Góra i Pie-
koszów do południowej granicy sołectwa Brynica w 
gm. Piekoszów. Dalej południową granicą sołectwa 
Brynica, wschodnią, południową i zachodnią granicą 
sołectwa Podzamcze Piekoszowskie oraz zachodnią 
granicą sołectwa Brynica dochodzi do początku opisu. 
 
4. Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu (W-JOChK) 
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu leży w zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego. 
Zachodnia granica W-JOChK bierze początek w oko-
licach Wólki nad Pilicą w miejscu styku granic woje-
wództw: świętokrzyskiego, śląskiego i łódzkiego i 
biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż 
granicy województwa świętokrzyskiego z wojewódz-
twem łódzkim aż do m. Sudzinek w woj. łódzkim. 
Dalej skręca w kierunku zachodnim wzdłuż północ-
nych granic sołectw: Gościencin, Kurzelów, Między-
lesie i Motyczno, a następnie biegnie wzdłuż zachod-
niej i północnej granicy sołectwa Chotów i osiągnąw-
szy mały kompleks leśny skręca po wschodniej grani-
cy sołectwa Chotów na południe aż do Sułkowa. 
Dalej biegnie wzdłuż wschodnich granic sołectw 
Sułków, Ostrów i Ludynia w gm. Krasocin (tu przeci-
na linię kolejową Kielce-Koniecpol) i osiąga styk gra-
nic sołectw Ludynia i Czostków w gm. Krasocin i 
Kozłów w gm. Małogoszcz. Na odcinku pokrywają-
cym się z północną granicą sołectwa Kozłów biegnie 

w kierunku wschodnim po czym zgodnie ze 
wschodnią granicą tego sołectwa skręca na południe 
i biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim 
wzdłuż wschodniej granicy sołectwa Wiśnicz oraz 
północnych granic sołectw Żarczyce Małe i Wygna-
nów. Następnie biegnie po północno-wschodnich 
granicach sołectw: Złotniki, Lipnica i Rembieszyce, 
gdzie osiąga dolinę Białej Nidy i zmierza dalej w po-
łudniowo-wschodnim kierunku wzdłuż granic so-
łectw: Mzurowa, Miąsowa i Brzeźno. Tu granica  
W-JOChK dochodzi do Nidy przecinając też linię 
kolejową Kraków-Kielce. Następnie biegnie wzdłuż 
doliny Nidy wschodnimi granicami sołectw Mokrsko 
i Kotlice i północną granicą sołectwa Korytnica 
obejmując cały obszar tej wsi. W okolicach Borczyna, 
na skraju małego kompleksu leśnego położonego na 
północ od tej wsi granica przecina granicę gmin Sob-
ków i Kije, a następnie, po przecięciu drogi do Wierz-
bicy, gdzie styka się z Chmielnicko-Szydłowskim Ob-
szarem Chronionego Krajobrazu, skręca na zachód 
wzdłuż południowych granic wsi Borczyn i Rębów i 
przecina najpierw dolinę Nidy a następnie granice 
gmin Imielno i Kije. Dalej granica W-JOChK biegnie 
wzdłuż południowych granic sołectw Borszowice 
(gm. Imielno) oraz Wólka, Lścin, Raków i Kulczyzna 
(gm. Jędrzejów). Następnie granica ta pokrywa się z 
wschodnią i północną granicą miasta Jędrzejów, a 
potem biegnie na zachód zgodnie z południowymi 
granicami sołectw Sudół i Prząsław (gm. Jędrzejów), 
wschodnią granicą sołectwa Warzyn I oraz połu-
dniowymi granicami sołectw Warzyn I (krótkim 
fragmentem) i Warzyn II, Nowa Wieś, Rakoszyn, 
Jaronowice (gm. Nagłowice). Od okolic Jadwigowa 
granica W-JOChK biegnie wzdłuż granic gmin Na-
głowice i Moskorzew, Nagłowice i Radków, Oksa i 
Radków i Włoszczowa i Radków. Dochodzi do styku 
granic gmin Radków, Secemin i Włoszczowa i zmie-
nia kierunek na południowo-zachodni biegnąc 
wzdłuż granic gmin Włoszczowa i Secemin aż do 
styku z granicami województw świętokrzyskiego i 
śląskiego i dochodząc po tej granicy do okolic Wólki 
nad Pilicą, zamyka opisywany obszar. Z terenu  
W-JOChK wyłącza się miasto Włoszczowa wg jego 
granic administracyjnych oraz przyległe sołectwa: 
Wola Wiśniowa, Kózki, Danków Mały i Danków Duży. 
 
5. Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu (Ch-SzOChK) 
Ch-SzOChK położony jest w centralnej części woje-
wództwa świętokrzyskiego pomiędzy Cisowsko-
Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym i Zespołem 
Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych stykając się 
na niewielkich odcinkach z innymi obszarami chro-
nionego krajobrazu w województwie świętokrzyskim. 
Opis granicy Ch-SzOChK rozpoczyna się nad Czarną 
Nidą w miejscu gdzie wzdłuż południowej granicy 
sołectwa Kuby-Młyny (gm. Morawica) biegnie granica 
zamykająca od południa Podkielecki OChK. Wzdłuż 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156  7682  Poz. 1950 
 
tego właśnie odcinka biegnie również fragment pół-
nocnej granicy Ch-SzOChK, która biegnie najpierw 
północną i wschodnią granicą sołectwa Radomice 
(gm. Morawica) a następnie zgodnie z północnymi 
granicami sołectw: Skrzelczyce, Pierzchnica, Pierzch-
nianka, Osiny, Strojnów, Wierzbie, Drugnia, Drugnia 
Rządowa, Podstoła (gm. Pierzchnica), Rudki i Potok 
(gm. Szydłów), Pągowiec, Życiny, Chańcza, Rakówka i 
Pułaczów (gm. Raków). Po wschodniej granicy sołec-
twa Pułaczów granica skręca na południe i biegnie 
dalej zgodnie z wschodnimi granicami sołectw Ra-
kówka i Chańcza. Następnie zgodnie z południową 
granicą sołectwa Chańcza skręca na zachód otacza 
zbiornik „Chańcza” na rz. Czarnej Staszowskiej i bie-
gnie wschodnimi granicami sołectw Korytnica, Kotu-
szów, Jabłonica i Mokre oraz południową granicą 
sołectwa Gacki (gm. Szydłów) dochodząc do skraju 
kompleksu leśnego koło przysiółka Jadwisin. Stąd 
biegnie dalej na południe zgodnie ze wschodnią gra-
nicą sołectwa Grzymała do Podlesia. Następnie skręca 
na zachód i biegnie generalnie w tym kierunku zgod-
nie z południowymi granicami sołectw: Grzymała, 
Chałupki i Kargów (gm. Tuczępy) oraz Bosowice (gm. 
Stopnica). Na opisanym odcinku Podlesie - Bosowice 
granica Ch-SzOChK przylega bezpośrednio do granicy 
Solecko-Pacanowskiego OChK. W przysiółku Dąbrów-
ka nad rz. Sanicą granica rozmija się z granicą sąsia-
dującego OChK i biegnie dalej w kierunku zachodnim 
a następnie północnym południowymi, południowo-
zachodnimi oraz zachodnimi granicami sołectw: Pa-
lonki, Służów, Słabkowice (gm. Busko-Zdrój), Borzy-
kowa i Śladków Mały (gm. Chmielnik). Po przecięciu 
drogi Chmielnik - Busko granica Ch-SzOChK biegnie 
dalej w kierunku początkowo wschodnim a następnie 
północnym, zachodnim i południowo-wschodnim (po 
przecięciu drogi Chmielnik - Morawica), omijając 
miasto Chmielnik i położone w jego sąsiedztwie so-
łectwa Przededworze i Celiny. Dalej biegnie na za-
chód wzdłuż południowej granicy sołectwa Holendry 
i fragmentem południowej granicy sołectwa Jasień 
(gm. Chmielnik), Wola Żydowska, Gołuchów, Lipnik, 
Kije, Kokot oraz zachodnimi granicami sołectw Kokot i 
Wierzbica (gm. Kije). Na odcinku zachodniej granicy 
sołectwa Wierzbica graniczą W-JOChK i opisywany 
obszar. Dalej granica Ch-SzOChK biegnie w kierunku 
północnym wzdłuż zachodnich granic sołectw: Włosz-
czowice (gm. Kije), Obice, Chałupki, Wola Morawicka i 
Radomice (gm. Morawica). Tutaj nad Czarną Nidą, na 
południowej granicy sołectwa Kuby-Młyny zamyka 
się granica opisywanego obszaru. Integralną częścią 
Ch-SzOChK jest eksklawa tego obszaru obejmująca 
teren sołectw Melonek i Winna w gm. Łagów. 
 
6. Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (S-POChK) 
Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajo-
brazu położony jest w południowo-wschodniej 
części województwa świętokrzyskiego będąc osło-

ną Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i gra-
nicząc od północy z Chmielnicko-Szydłowskim Ob-
szarem Chronionego Krajobrazu. 
Północna granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu biegnie wspólnie z odcin-
kiem południowej granicy Ch-SzOChK poczynając od 
okolic m. Janina nad Sanicą (gm. Busko Zdrój) i bie-
gnąc w kierunku wschodnim wzdłuż północnych 
granic sołectw: Zaborze, Żerniki Dolne (gm. Stopni-
ca) do Podlesia. Stąd dalej na wschód a następnie na 
południe wzdłuż północnych granic sołectw: Tuczę-
py, Nieciesławice, Jarosławice, północnej i wschod-
niej granicy sołectwa Niziny (gm. Tuczępy) do grani-
cy gminy Oleśnica i stąd wschodnimi granicami 
gmin Oleśnica i Pacanów na południe aż do Zalesia 
Starego gdzie osiąga dolinę Wisły i skręca na zachód 
biegnąc wzdłuż rzeki w górę jej biegu pokrywając się 
początkowo z południową granicą gminy Pacanów a 
następnie z fragmentem południowej granicy gm. No-
wy Korczyn. W miejscu ujścia Nidy do Wisły granica 
opisywanego obszaru odbiega od doliny Wisły i 
skręca ogólnie w kierunku północno-zachodnim bie-
gnąc zgodnie z zachodnimi i południowymi grani-
cami sołectw: Grotniki Małe, Harmoniny, Ucisków, 
Badrzychowice, Piasek Wielki (gm. Nowy Korczyn). 
Następnie wąską zatoką wchodzi pomiędzy otuliny 
Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazo-
wego obejmując swoim zasięgiem następujące so-
łectwa: Dobrowoda, Olganów, Wolica Siesławska, 
Zbludowice, Siesławice, Wełecz (gm. Busko Zdrój) 
oraz Hołudza (gm. Wiślica). Od wschodniej granicy 
sołectwa Dobrowoda granica S-POChK biegnie w 
kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północ-
nych granic sołectw: Gadawa (gm. Busko Zdrój), 
Piasek Mały (gm. Solec Zdrój) oraz północnej i 
wschodniej granicy wsi Żuków a następnie północ-
nej granicy sołectwa Solec-Zdrój osiągając na krót-
kim odcinku kierunek wschodni a następnie skręca-
jąc na północ i północny zachód zachodnimi i połu-
dniowo-zachodnimi granicami sołectw: Włosnowice, 
Piestrzec, Magierów (gm. Solec Zdrój), Suchowola, 
Źródła, Wolica, Podlasek, Prusy, Kuchary, Szczytniki 
(gm. Stopnica) i Kołaczkowice (gm. Busko Zdrój). 
Tutaj w okolicach m. Janina na granicy lasu zamyka 
się granica S-POChK. 
 
7. Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu (M-DOChK) 
Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego 
Krajobrazu położony jest w południowo-zachod-
niej części województwa świętokrzyskiego stano-
wiąc cześć większego obszar położonego również 
na terenie województwa małopolskiego. 
Granica M-DOChK rozpoczyna się od północnego 
krańca zachodniej granicy sołectwa Dąbrowica w 
gm. Słupia Jędrzejowska i biegnie w kierunku pół-
nocno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy tej 
gminy. Przecinając magistralę kolejową i biegnąc 
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skrajem lasu w okolicy siedziby leśnictwa Czarny Las 
granica ta skręca na wschód i biegnie dalej północną 
granicą gm. Słupia Jędrzejowska aż do Rożnicy, do-
chodząc do skraju małego kompleksu leśnego, a 
następnie biegnie na południe wzdłuż wschodnich 
granic sołectw: Słupia (gm. Słupia Jędrzejowska), 
Szałas, Krzelów i Białowieża (gm. Sędziszów). Tutaj 
granica M-DOChK skręca ponownie na wschód i 
biegnie północno-wschodnią, wschodnią i północną 
granicą sołectwa Lipie przecinając linię kolejową War-
szawa - Kielce - Kraków, a następnie północnymi gra-
nicami sołectw Klimontów i Klimontówek (gm. Sędzi-
szów) do granicy gmin Wodzisław i Sędziszów i dalej 
tą granicą otaczając kompleks Lasu Sielskiego bie-
gnie do granicy sołectwa Brzeście (gm. Wodzisław). 
Dalej biegnie wschodnią granicą tego sołectwa, pół-
nocnymi granicami sołectw Olszówka Nowa i Stara, 
Wodzisław, zachodnimi granicami sołectw Piotrko-
wice, Zarzecze, Judasze oraz północnymi granicami 
sołectw Judasze, Piskorzowice (tutaj granica przeci-
na rzekę Mierzawę), Strzeszkowice, Konary, Niego-
sławice (gm. Wodzisław) oraz Zawale Niegosławskie 
(gm. Michałów) a następnie Pojałowskie i Zegarto-
wice (gm. Imielno). Potem w kierunku południowo-
wschodnim i południowym wschodnią granicą so-
łectwa Tur-Piaski, fragmentem północnej granicy 
sołectwa Wrocieryż, północnymi granicami sołectw 
Jelcza Wielka i Jelcza Mała, wschodnimi granicami 
sołectw Jelcza Mała i Zagajówek i południowymi 
granicami sołectw: Zagajówek, Zagajów, Karolów 
(gm. Michałów), wschodnią granicą sołectwa Lubcza 
(gm. Wodzisław), Węchadłów (gm. Michałów), Za-
górze, Dziewięczyce, Wolica, Szyszczyce, Januszowi-
ce, Kwaszyn (gm. Działoszyce). Dalej po granicach 
sołectw Sudół i Kujawki biegnie na południowy za-
chód zgodnie z południową granicą gminy Działo-
szyce aż do granicy województw świętokrzyskiego i 
małopolskiego w okolicy m. Łopaty. Tutaj granica M-
DOChK leżącego na terenie województwa święto-
krzyskiego skręca w kierunku północno-zachodnim 
zgodnie z przebiegiem fragmentu granicy wschod-
niej województwa świętokrzyskiego aż do Droblina, 
skąd skręca generalnie na zachód biegnąc dalej po 
granicy województwa aż do miejsca styku woje-
wództw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego 
w okolicach m. Przełaj. Dalej granica ta biegnie 
fragmentem zachodniej granicy gm. Sędziszów, a 
następnie południową i zachodnią granicą gminy 
Słupia Jędrzejowska do północnego krańca zachod-
niej granicy sołectwa Dąbrowica w tej gminie, gdzie 
zamyka się opisywany obszar. 
 
8. Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (K-OOChK) 
K-OOChK leży w dolinie Wisły i jest częścią obszaru 
chronionego krajobrazu leżącego również w obrębie 
województwa małopolskiego (gm. Koszyce). 

Zachodnia granica K-OOChK bierze swój początek 
w sąsiedztwie małego kompleksu leśnego w okoli-
cach Starej Wsi i biegnie początkowo generalnie w 
kierunku północnym zachodnimi granicami sołectw 
Charbinowice, Krzczonów i Kamienna. Wzdłuż gra-
nicy sołectwa Kamienna skręca na południe i bie-
gnie dalej wschodnią granicą sołectwa Krzczonów, 
ok. 250 m odcinkiem północnej granicy sołectwa 
Rzemienowice oraz północnymi granicami sołectw 
Ksany i Senisławice, dochodząc do doliny Wisły. 
Lewym brzegiem Wisły biegnie dalej w kierunku 
południowo-zachodnim aż do granicy z gminą Ko-
szyce w woj. małopolskim tj. ok. 700 m na południe 
od ujścia Nidzicy do Wisły. Stąd biegnie na zachód 
po rzece Nidzicy i jednocześnie granicy gmin Opa-
towiec i Koszyce. W m. Ławy granica K-OOChK 
zmienia kierunek na północny i biegnie zachodni-
mi granicami sołectw: Ławy, Urzuty, Kęsów, Mi-
strzowice i Rzemieniowice - tu po granicy lasu.  
Po osiągnięciu skraju lasu skręca ostro na zachód i 
biegnie południową granicą sołectwa Trębaczów, 
fragmentem południowej granicy sołectwa Krzczo-
nów i południową granicą sołectwa Charbinowice, 
przecinając drogę Czyżowice-Charbinowice i do-
chodząc do kompleksu leśnego w okolicy starej 
Wsi, gdzie zamyka się opisywany obszar. 
 
9. Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu (J-SOChK) 
Granica J-SOChK bierze swój początek w sąsiedz-
twie eksklawy Ch-SzOChK na styku granic gmin 
Baćkowice i Łagów. Tutaj granica J-SOChK biegnie 
południowo-zachodnią, zachodnią i fragmentem 
północnej granicy sołectwa Wszachów. Po osiągnię-
ciu rz. Wszachówki biegnie jej lewym brzegiem na 
południe, a potem na północ i wschód dochodząc 
do skraju lasu. Dalej skrajem lasu biegnie począt-
kowo na wschód a następnie skręca ostro na połu-
dnie do wsi Janczyce i Stobiec biegnąc lewym 
brzegiem bezimiennego cieku wodnego. Następnie 
przecinając dolinę tego cieku biegnie polną drogą 
do skraju kompleksu leśnego w okolicy Podzaldowa 
i ponownie doliną cieku wodnego (prawym jego 
brzegiem) omijając od zachodu i południa zabudowa-
nia Iwanisk. Od tego miejsca granica J-SOChK przyj-
muje generalnie kierunek południowo-wschodni bie-
gnąc od Iwanisk wzdłuż prawego brzegu bezimien-
nego cieku wodnego do skraju lasu w okolicy przy-
siółka Podlesie, a następnie drogą przez wsie Opo-
rówek i Schabówka dochodząc do drogi Iwaniska - 
Klimontów koło wsi Kujawy. Drogą tą biegnie do 
brzegu doliny Koprzywianki i dalej na południowy 
wschód i południe do Nawodzic. Na południe od 
Nawodzic granica przechodzi na lewy brzeg doliny 
Koprzywianki, skręca w kierunku wschodnim prze-
cinając most na rz. Koprzywiance i biegnąc drogą 
gruntową w kierunku wschodnim do Wólki Giera-
szowskiej. Następnie skręca w kierunku południo-
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wym, omijając od zachodu zabudowania wsi i do-
chodząc do skrzyżowania dróg w tej wsi. Drogą kie-
ruje się na południe do Sulisławic, a następnie na 
południowy zachód ku wsi Bukowa. Przy pierwszych 
zabudowaniach Bukowej skręca polną drogą na pół-
nocny zachód, przecina dolinę rz. Kacanki i dochodzi 
do skraju dużego kompleksu leśnego. Brzegiem tego 
kompleksu granica J-SOChK biegnie do drogi Smer-
dyna - Klimontów i dalej tą drogą na północ do wsi 
Budy i zachodnią granicą kamieniołomu do przysiół-
ka Kozia Górka, gdzie przecina drogę Klimontów - 
Smerdyna i biegnie na zachód i północ (drogą do 
kamieniołomu) do drogi Bogoria - Klimontów. Na-
stępnie biegnie w kierunku zachodnim drogą przez 
wsie Józefów i Kolonia Pęcławska do Kolonii Wysoki 
Małe. Stąd linią wysokiego napięcia do Bogorii. Linią 
tą biegnie do cieku wodnego o nazwie Korzenna, a 
następnie wzdłuż cieku w kierunku południowym do 
skrzyżowania z linią kolejową. Stąd biegnie w kie-
runku zachodnim wzdłuż linii kolejowej do skrzyżo-
wania torów z drogą Bogoria - Wola Małkowska i 
dalej w kierunku zachodnim wzdłuż drogi do Woli 
Małkowskiej. Następnie drogą skręca na południe i 
południowy wschód biegnąc aż do m. Czajków. Dalej 
biegnie w kierunku południowym do przysiółka Wi-
śniówka, gdzie z kolei skręca w kierunku wschodnim 
do skrzyżowania dróg. Następnie biegnie w kierunku 
południowym do wsi Strzegomek i drogą przez tę 
wieś do wsi Strzegom. Od skrzyżowania w tej wsi 
skręca na południe drogą gruntową i biegnie przez 

pola aż do przysiółka Ossala - Lesisko i skraju lasu, 
gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim po 
granicy gmin Rytwiany i Osiek (na odcinku ok. 300 m). 
Następnie odchodząc ok. 500 m odcinkiem po grani-
cy lasu na wschód od w/w granicy gmin obejmuje 
wzniesienie otoczone od wschodu i południa dro-
gami gruntowymi, dochodząc do granicy oddziału 
leśnego 287 Nadleśnictwa Staszów, Obrębu Gole-
jów, Leśnictwa Szczeka. Następnie północną granicą 
tego oddziału (będącego poza obszarem chronio-
nym) oraz południowymi granicami oddziałów le-
śnych 278 i 281 do granicy lasu. Następnie biegnie w 
kierunku północno-zachodnim po granicy kompleksu 
leśnego aż do Przysiółka Pniaki koło Rytwian; stąd 
drogą gruntową do przysiółka Poręby i nasypu linii 
kolejowej do punktu, gdzie przecina linię kolejową na 
Suchowolę. Stąd biegnie drogą gruntową przez 
przysiółek Glinki do cieku wodnego bez nazwy i 
wzdłuż tego cieku, koło wsi Bródki przecinając drogę 
ze Staszowa w kierunku Wiśniowej dochodzi do to-
rów kolejowych. Dalej wzdłuż torów kolejowych do 
mostu w ciągu drogi Staszów - Bogoria; następnie 
wzdłuż cieku wodnego do mostu na drodze Staszów 
- Raków. Tą drogą biegnie na północny zachód do 
skraju kompleksu leśnego położonego na południe 
od wsi Wola Osowa i dalej wzdłuż granicy lasu do 
styku granic gmin Raków, Szydłów i Bogoria. Stąd 
granicami gmin Raków i Bogoria, Raków i Iwaniska, 
a następnie Łagów i Iwaniska oraz Łagów i Baćkowi-
ce dochodzi do miejsca, gdzie rozpoczyna się opis. 
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