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UCHWAŁA NR XXXV/617/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 23 września 2013 r.
dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 596, poz. 645), art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 627, poz. 628, poz. 842) Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego uchwala co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu o nazwie „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej” (OChKDK), o powierzchni 72 634 ha, w skład którego wchodzą obszary gmin: Bałtów
(10 507 ha), Bodzechów (12 219 ha), Brody (16 127 ha), Kunów (11 356 ha), Mirzec (11 111 ha) oraz części
obszarów gmin: Pawłów (1 239 ha), Skarżysko-Kościelne (2 162 ha), Suchedniów (1 822 ha), Waśniów
(5 636 ha), Wąchock (455 ha).
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w § 1 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Położenie Obszaru i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się następujące działania na terenie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów
na wybranych odcinkach cieków;
2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, 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 krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty
przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;
7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
§ 4. 1. Na Obszarze zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
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3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena
oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru
chronionego krajobrazu;
2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody
obszaru chronionego krajobrazu;
3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody
obszaru chronionego krajobrazu;
4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz
obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum
30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Traci moc Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1950), Rozporządzenie Nr
9/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008r. o zmianie rozporządzenia w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 189, poz. 2515) oraz Rozporządzenie Nr 17/2009
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 42, poz. 629).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Tadeusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/617/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 września 2013 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
OChKDK obejmuje dolinę rzeki Kamienna od doliny rz. Kamionki w Suchedniowie po Bałtów oraz
kompleks Lasów Iłżeckich.
Północna granica OChKDK bierze początek w Skarżysku-Kościelnym i biegnie generalnie w kierunku
wschodnim północną granicą województwa świętokrzyskiego. Począwszy od styku granic obrębów
Skarżysko-Kościelne, Grzybowa Góra i Jagodne, granicą obrębu Jagodne, do styku z północną granicą
województwa świętokrzyskiego i dalej z tą granicą, aż do styku granic gmin Bałtów i Tarłów z granicą
województwa w przysiółku Przymiarki. Tutaj granica OChKDK, odchodząc od granicy województwa,
zmienia kierunek na południowo - wschodni, przecina dolinę rz. Kamiennej i biegnąc po granicy gminy
Bałtów zgodnie z jej przebiegiem skręca na zachód. W okolicach Maksymilianowa granica OChKDK
skręca na południowy zachód biegnąc po wschodniej i południowej granicy gminy Bodzechów (przecinając
ponownie dolinę Kamiennej i drogę Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz), aż do granicy z gminą
Waśniów. Dalej granicą tą biegnie do jej styku z granicami obrębów Worowice, Kraszków i Truskolasy
w gm. Sadowie i zachodnimi granicami obrębów: Worowice, Garbacz, Zajączkowice, Waśniów,
południowymi granicami obrębów: Pękosławice, Prusinowice, południowo-zachodnią granicą obrębu
Boleszyn, zachodnimi granicami obrębów: Szeligi oraz Kałków w gm. Pawłów, biegnie obierając kierunek
ściśle północny. We wsi Jabłonna zmienia kierunek na zachodni biegnąc zgodnie z południowymi granicami
obrębów Jabłonna, Styków i Kuczów w gm. Brody. W Kuczowie granica skręca na północ i biegnie
zachodnimi granicami obrębów Kuczów i Dziurów, a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy obrębu
Adamów dochodzi do skrzyżowania drogi Starachowice-Lubienia. Północną stroną tej drogi 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 obrębu Marcinków i biegnie po jego wschodniej
i południowej granicy. Następnie biegnąc południową granicą obrębu Majków przecina drogę Wąchock –
Skarżysko – Kamienna, skąd kieruje się na południe biegnąc fragmentem granic gminy Suchedniów,
a następnie granicą miasta Suchedniów dochodzi do drogi Suchedniów – Wąchock, przecina ją i dalej
biegnąc wzdłuż jej północnej strony, otaczając od południa zabudowania Suchedniowa – ul. Langiewicza,
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 dochodząc
do ostatnich zabudowań w Suchedniowie ul. Warszawskiej, gdzie ok. 400 metrowym odcinkiem skręca na
wschód, a następnie na północny wschód biegnąc drogami lokalnymi do styku północnej granicy gminy
Suchedniów z gminą Skarżysko – Kamienna. Potem ponownie skręca na wschód i dalej po w/w granicy,
kilkakrotnie załamując się przecina drogę Skarżysko – Kamienna – Wąchock. Stąd zachodnią granicą
obrębów: Majków i Michałów dochodzi do korytarza rz. Kamienna w Skarżysku Kamienna, a następnie
otaczając miasto oraz obręb Skarżysko – Kościelne biegnie ich granicą wschodnią na północny wschód
osiągając punkt styku trzech obrębów w gm. Skarżysko – Kościelne, gdzie zamyka się granica OChKDK.
Z opisanego obszaru wyłącza się teren miasta Ostrowiec – Świętokrzyski zgodnie z jego administracyjną
granicą.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXXV/617/13
Sejmiku Województwa Œwiêtokrzyskiego
z dnia 23 wrzeœnia 2013 r.

