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UCHWAŁA NR XLIX/880/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
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 z późn. zm.), art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego uchwala co następuje:
§ 1. Suchedniowsko - Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu (S-OOChK), położony na terenie otuliny
Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem”, który zajmuje powierzchnię
27 514 ha obejmując części obszarów gmin: Bliżyn (2551 ha), Łączna (913 ha), Miedziana Góra (4643 ha),
Mniów (5845 ha), Stąporków (1553 ha), Strawczyn (4752 ha), Suchedniów (1093 ha), Zagnańsk (5897 ha)
i miasta Skarżysko-Kamienna (267 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. Na terenie Obszaru ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu;
2) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk;
3) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych;
4) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.
§ 4. 1. Na terenie Obszaru 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;
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
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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 79/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie
Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156,
poz. 1940), Rozporządzenie Nr 9/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 42, poz. 621).
§ 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 XLIX/880/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.
Opis granic Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wewnętrzną granicę Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest
następujący: od północy, północną granicą administracyjną obrębu Wólka Kłucka, zachodnią i północną
granicą obrębu Grzymałków, północną granicą obrębu Borki, północno-zachodnimi granicami obrębów
Węgrzynów i Mniów, zachodnią granicą obrębu Serbinów, zachodnią, północną i wschodnią granicą obrębu
Komorów, północno-wschodnią granicą obrębu Krasna, północną i wschodnią granicą obrębu Gustawów,
północno-zachodnimi granicami obrębów Kucębów i Nowy Odrowążek, północnymi granicami obrębów:
Odrowążek, Sorbin, Zbrojów, Drożdżów, północną i wschodnią granicą obrębu Bliżyn, północnowschodnią granicą obrębu Wojtyniów, północno-wschodnią granicą obrębu 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
146, 147, 148, 149 wg Leśnej Mapy Numerycznej stan na lipiec 2013 r. dla Nadleśnictwa Suchedniów) do
ulicy Warszawskiej, która przechodzi w ulicę Kielecką ( starodroże dawnej drogi krajowej nr 7 Gdańsk Warszawa - Kraków – Chyżne), wzdłuż tych dróg na południe do granicy administracyjnej obrębu Ostojów,
północną, wschodnią i południową granicą obrębu Ostojów, południowo-wschodnimi granicami obrębów:
Łączna, Gózd, Występa, Zachełmie, Zagnańsk, Jaworze, południową granicą obrębu Tumlin, wschodnią
i południową granicą obrębu Kostomłoty Drugie, południową i zachodnią granicą obrębu Chełmce,
południowymi granicami obrębów Strawczynek i Strawczyn, południową i zachodnią granicą obrębu Ruda
Strawczyńska, zachodnimi granicami obrębów Kuźniaki i Wólka Kłucka do północnej granicy obrębu
Wólka Kłucka.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/880/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

