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UCHWAŁA NR XLIX/881/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie 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. Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu (SOChK), położony na terenie otuliny Sieradowickiego
Parku Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem”, który zajmuje powierzchnię 15 893 ha obejmując części
gmin: Bodzentyn (3655 ha), Pawłów (8278 ha), Suchedniów (840 ha), Wąchock (3059 ha) i miasta
Starachowice (61 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 stanowisk roślinności kserotermicznej;
4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych;
5) 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:
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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 81/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie
Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1942),
Rozporządzenie Nr 11/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Nr 42, poz. 623).
§ 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/881/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.
Opis granic Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Przebieg granicy Obszaru jest następujący: na wschodzie od przecięcia się granicy administracyjnej
miasta Starachowice z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy. Dalej północną granicą obrębu Rzepin
Pierwszy, północną i wschodnią granicą obrębu Dąbrowa, wschodnią i fragmentem południowej granicy
obrębu Bukówka, a następnie północną i wschodnią granicą obrębu Pokrzywnica, wschodnią i południową
granicą obrębu Wieloborowice, południową granicą obrębu Nieczulice, zachodnią granicą obrębu Chybice,
południowymi granicami obrębów: Wawrzeńczyce, Brzezie, Świętomarz, południową i zachodnią granicą
obrębu Tarczek, południowymi granicami obrębów: Śniadka, Sieradowice, Leśna Stara Wieś, Kamieniec,
Wzdół Kolonia, południową i zachodnią granicą obrębu Wiącka, zachodnimi granicami obrębów: 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 0578T Suchedniów - Parszów.
Dalej wzdłuż tej drogi na wschód do granicy administracyjnej obrębu Mostki, zachodnią granicą obrębu
Mostki, zachodnią i północną granicą obrębu Parszów, zachodnią i północną granicą obrębu Wielka Wieś,
zachodnią, północną, wschodnią i południową granicą miasta Wąchock, aż do przecięcia się z granicą
Parku. Następnie granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego w kierunku zachodnim, południowym,
wschodnim i północnym do miejsca przecięcia się granicy Parku z północną granicą obrębu Rzepin
Pierwszy, następnie tą granicą do granicy miasta Starachowice.
W skład Obszaru wchodzi również enklawa usytuowana na terenie miasta Starachowice, której przebieg
granic jest następujący: od miejsca przecięcia się zachodniej granicy administracyjnej miasta Starachowice
z ulicą Południową w Starachowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej, ulicą Letnią do granicy zbiornika
wodnego Lubianka, tą granicą do przecięcia się z granicą obrębu 03 w Starachowicach, wschodnią granicą
tego obrębu do granicy Parku. Następnie granicą Parku, będącą granicą administracyjną miasta
Starachowice, w kierunku zachodnim i północnym, aż do przecięcia się granicy Parku z ulicą Południową
w m. Starachowice.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/881/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

