
UCHWAŁA NR XIV/200/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego 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 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK), zwany dalej „Obszarem”, 
o powierzchni 26 484,69 ha, w skład którego wchodzą części obszarów gmin: Daleszyce (6 138,62 ha), Górno 
(2 968,90 ha), Łączna (1 688,78 ha), Masłów (7 773,41 ha), Morawica (3 482,52 ha), Miedziana Góra 
(1 633,33 ha), Piekoszów (981,12 ha), Suchedniów (109,97 ha), Zagnańsk (1 708,04 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. W obszarze POChK wydziela się następujące strefy krajobrazowe:

A – tereny dolin rzecznych i cieków pełniące funkcje korytarzy ekologicznych oraz torfowiska i inne tereny 
podmokłe, w tym lasy łęgowe i olsy; są to obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 
często siedliska chronione, skupiające rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie tereny 
bardzo wrażliwe na zmiany dokonywane w środowisku; strefa ta posiada najwyższy rygor ochronny;

B – tereny kompleksów leśnych (z wyłączeniem lasów łęgowych i olsów, które zostały zaliczone do strefy 
A), murawy kserotermiczne i napiaskowe; są to siedliska niezależne od poziomu wód gruntowych; obejmują 
tereny cenne przyrodniczo, często siedliska chronione, skupiające rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt; 
strefa posiada wysoki rygor ochronny;

C – obszary poza strefami A i B; tereny zabudowy, użytkowane rolniczo, przekształcone przez człowieka; 
strefa odznacza się najniższymi rygorami ochronnymi, spośród wyznaczonych stref.

§ 4. 1. Na terenie strefy krajobrazowej A ustala się następujące cele i działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów:

a) zachowanie cennych ekosystemów;

- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego użytkowania półnaturalnych zbiorowisk roślinnych (łąki, 
murawy) m.in. poprzez promowanie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych,

- prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; dążenie do zachowania właściwych parametrów siedlisk 
leśnych; zachowanie powierzchni starodrzewi poprzez wyłączenie z użytkowania,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;

b) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
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- edukacja ekologiczna,

- ochrona poprzez zapewnienie właściwego stanu siedlisk,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;

c) zachowanie dolin rzek i cieków w stanie zbliżonym do naturalnego, poprzez utrzymywanie

w niezmienionym stanie terenów zalewowych oraz odtworzenie naturalnych polderów,

d) utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, poprzez uwzględnienie połączeń ekologicznych 
w planowaniu przestrzennym,

e) utrzymanie właściwego poziomu i jakości wód;

- likwidacja części rowów melioracyjnych, poprzez odstąpienie od ich konserwacji,

- rozbudowa zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

- tworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków poprzez odstąpienie od ich użytkowania 
i wprowadzenie pasów ochronnych roślinności,

- ograniczenie zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci,

f) ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi, poprzez zalesianie lub utrzymywanie roślinności 
łąkowej i murawowej na terenach najbardziej narażonych na erozję,

g) ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych;

- powstrzymywanie procesów naturalnej i wtórnej sukcesji,

- uwzględnianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego widoku.

2. Na terenie strefy krajobrazowej B ustala się następujące cele i działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów:

a) zachowanie cennych ekosystemów;

- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego użytkowania półnaturalnych zbiorowisk roślinnych (łąki, 
murawy) m.in. poprzez promowanie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych,

- prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; stosowanie rębni gniazdowej w cennych płatach siedlisk; 
zachowanie powierzchni starodrzewi poprzez wyłączenie z użytkowania,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;

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

- edukacja ekologiczna,

- ochrona poprzez zapewnienie właściwego stanu siedlisk,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;

c) ochrona dużych kompleksów leśnych i stref ekotonowych;

- odnawianie drzewostanów zgodnych z typem siedliska,

- zapobieganie fragmentacji obszarów leśnych przy realizacji inwestycji,

- zachowanie i zwiększanie powierzchni zalesionych,

- zalesianie poza powierzchniami cennych przyrodniczo siedlisk,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;

d) utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, poprzez uwzględnienie połączeń ekologicznych 
w planowaniu przestrzennym,

e) zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu;

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2655_______________________________________________________________________________________________________________



- promowanie ekstensywnych systemów gospodarowania,

- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów rolnych,

f) ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi;

- zalesianie lub utrzymywanie roślinności łąkowej i murawowej na terenach najbardziej narażonych

na erozję,

- stosowanie orki w poprzek stoku na terenach użytkowanych rolniczo,

g) ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych;

- powstrzymywanie procesów naturalnej i wtórnej sukcesji,

- uwzględnianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego widoku,

h) zachowanie wartości kulturowych obszaru;

- promowanie w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym tradycyjnego stylu architektonicznego 
budownictwa,

- rewitalizacja obiektów zabytkowych,

- poszerzanie katalogu obiektów zabytkowych,

- promowanie zieleni przydomowej, w tym szczególnej wartości wielokwiatowych ogrodów 
przydomowych,

- edukacja.

3. Na terenie strefy krajobrazowej C ustala się następujące cele i działania związane z ochroną 
krajobrazową i kulturową:

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

- edukacja ekologiczna,

- ochrona poprzez zapewnienie właściwego stanu siedlisk,

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;

b) utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, poprzez uwzględnienie połączeń ekologicznych 
w planowaniu przestrzennym,

c) zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu;

- promowanie ekstensywnych systemów gospodarowania,

- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów rolnych,

d) ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi;

- zalesianie lub utrzymywanie roślinności łąkowej i murawowej na terenach najbardziej narażonych na 
erozję,

- stosowanie orki w poprzek stoku na terenach użytkowanych rolniczo,

e) ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych;

- powstrzymywanie procesów naturalnej i wtórnej sukcesji,

- uwzględnianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego widoku,

f) zachowanie wartości kulturowych obszaru;

- promowanie w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym tradycyjnego stylu architektonicznego 
budownictwa,

- rewitalizacja obiektów zabytkowych,

- poszerzanie katalogu obiektów zabytkowych,
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- promowanie zieleni przydomowej, w tym szczególnej wartości wielokwiatowych ogrodów 
przydomowych,

- edukacja.

§ 5. 1. Na obszarze POChK w strefie krajobrazowej A 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) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) 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;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 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;

6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

1) zadrzewień śródpolnych określonych w pkt. 3, występujących na gruntach oznaczonych w ewidencji 
gruntów inaczej niż: grunty zadrzewione i zakrzewione lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych;

2) zakazu określonego w pkt. 3, w przypadku zadrzewień przydrożnych nie dotyczy konieczności 
zapewnienia dostępu (zjazdu) z nieruchomości do drogi publicznej;

3) zakazów określonych w pkt. 2 i 4, w przypadku realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń 
elektrowni wodnych poza głównym nurtem rzeki;

4) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w pkt. 2, dla których 
procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 
ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

5) 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.

3. Na obszarze POChK w strefie krajobrazowej B 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) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) 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;

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

4. Zakazy, o których mowa w ust. 3 nie dotyczą:
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1) zadrzewień śródpolnych określonych w pkt. 3, występujących na gruntach oznaczonych w ewidencji 
gruntów inaczej niż: grunty zadrzewione i zakrzewione lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych;

2) zakazu określonego w pkt. 3, w przypadku zadrzewień przydrożnych kolidujących z zapewnieniem dostępu 
(zjazdu) z nieruchomości do drogi publicznej;

3) realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń elektrowni wodnych poza głównym nurtem rzeki, 
określonych zakazem w pkt. 2;

4) 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, określonych zakazem w pkt. 2;

5) 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.

5. Na obszarze POChK w strefie krajobrazowej C nie ustala się zakazów.

§ 6. Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 
2013r. dotycząca wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego poz. 3310).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/200/2015

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 7 września 2015 r.

Opis granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu otacza Kielce wąską strefą od wschodu i północy 
wypełniając tereny pomiędzy administracyjną granicą miasta, a otulinami parków krajobrazowych 
i Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Najdalej na zachód wysunięty punkt graniczny POChK położony jest na styku granic obrębów Brynica 
i Micigózd w gm. Piekoszów z południową granicą gm. Strawczyn. Wzdłuż tej granicy granica POChK 
biegnie na wschód. W Wymysłowie granica ta, dochodząc do koryta Bobrzy tworzy wąski cypel, którego 
północny brzeg stanowi fragment granicy gmin Strawczyn i Piekoszów i dalej tą granicą do drogi 
w kompleksie leśnym prowadzącej do Maciejówki. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi, północną granicą obrębu 
Kostomłoty I na wschód, a następnie na północ po zachodniej granicy obrębu Kostomłoty I, osiągając linię 
kolejową Kielce - Warszawa w Kostomłotach - Wilczej Jamie. Stąd zachodnią granicą obrębu Dąbrowa 
i dalej południową granicą gminy Zagnańsk biegnie wzdłuż zalesionego Pasma Masłowskiego. W pobliżu 
Wiśniówki skręca na północ i biegnie do Zagnańska - Chrustów zachodnią granicą obrębów: Kajetanów 
i Gruszka w gm. Zagnańsk dochodząc do drogi Samsonów - Lekomin. W tym miejscu granica POChK 
skręca na wschód zgodnie z przebiegiem północnej granicy obrębu Gruszka, dochodząc do drogi Występa - 
Suchedniów w Zaciszowicach. Następnie południowo – wschodnią stroną tej drogi, a jednocześnie 
północnymi granicami obrębów Jęgrzna, Czerwona Górka, biegnie osiągając południową granicę gminy 
Suchedniów, gdzie zgodnie z przebiegiem granicy obrębu Krzyżka skręca na południe i dochodzi do styku 
granic gmin: Łączna, Suchedniów i Bodzentyn. Dalej zgodnie ze wschodnimi granicami obrębów: Podłazie 
i Zaskale biegnie w tym kierunku. W przysiółku Kapkazy w gm. Bodzentyn skręca pod kątem prostym na 
zachód zgodnie z południowymi granicami obrębów Zaskale i Czerwona Górka. W Zagórzu granica 
opisywanego obszaru skręca na południe, następnie biegnie po wschodniej granicy obrębu Jęgrzna w gm. 
Łączna. Na krótkim odcinku odchodzi od granicy obrębu Jęgrzna omijając od zachodu kamieniołom 
„Bukowa Góra” wzdłuż wschodniej granicy działki 506/14 oraz północno-wschodniej granicy działki nr 
511/4. Dalej biegnie po odcinku wschodniej granicy obrębu Brzezinki w gm. Masłów. Następnie biegnie 
wschodnią granicą obrębu Mąchocice Scholasteria wzdłuż rz. Lubrzanki jej lewym brzegiem do 
m. Radostowa, a następnie skręca na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2178, 1528/2, 1550, 
dochodząc do północnej granicy obrębu Mąchocice Kapitulne i tą granicą dochodzi do północnej granicy 
gm. Górno. Stąd na wschód fragmentem północnej granicy gm. Górno z gm. Masłów na południe od Ciekot, 
po czym północną, wschodnią i południową granicą obrębu Bęczków w gm. Górno i przecina drogę Kielce - 
Górno w m. Górno-Bór. Dalej biegnie wschodnimi granicami obrębów: Radlin w gm. Górno, Brzechów 
i Kranów w gm. Daleszyce, a następnie zgodnie z przebiegiem południowych granic obrębów Kranów 
i Suków skręca na południowy zachód, przecinając rz. Czarną Nidę w m. Podmarzysz i osiągając granicę 
gmin Daleszyce i Morawica w m. Marzysz Młyny. Stąd biegnie po odcinku wschodniej granicy gminy 
Morawica, gdzie dochodzi do granicy obrębu Radomice. Następnie wschodnią i południową granicą obrębu 
Łabędziów do styku obrębów Morawica oraz Wola Morawicka. W obrębie Morawica granica biegnie na 
zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 732 oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 430
oraz północnej i zachodniej granicy działki nr 965 do wschodniej strony ulicy Parkowej, wzdłuż niej do 
drogi Morawica - Łabędziów, a następnie północną stroną powyższej drogi do drogi krajowej nr 73. Dalej 
granica na krótkim odcinku skręca na południe wzdłuż zachodniej strony drogi krajowej, skąd odbija na 
zachód północną stroną ulicy Polnej wzdłuż doliny Czarnej Nidy do ulicy Górniczej. Następnie biegnie na 
zachód północną stroną ulicy Górniczej do linii kolejowej. Na krótkim odcinku biegnie na północ linią 
kolejową oraz południową, zachodnią i północną granicą obrębu Nida, gdzie dociera z powrotem do linii 
kolejowej. Dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 432. Następnie w kierunku 
wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1083/21, przecinając działkę nr 1084/2 do południowej 
i wschodniej granicy działki nr 1366. W kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działek 
nr: 1322, 1397/1, 1396/3. Granica zmienia kierunek i biegnie na wschód wzdłuż południowych granic 
działek nr: 1396/2, 1397/10. Następnie wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki nr 1085/12 
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i południowych granic działek nr 1087/1, 1087/2 biegnie w kierunku wschodnim. Wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr 1087/3 kieruje się do ulicy Przemysłowej, a dalej południową stroną ulicy Przemysłowej 
do drogi krajowej nr 73. Stąd granica skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej strony drogi krajowej, 
gdzie w obrębie Bilcza skręca w kierunku wschodnim południową stroną ulicy ks. Piotra Ściegiennego, 
a następnie wzdłuż wschodniej granicy Zakładu Hodowli Drobiu w Bilczy, po wschodnich granicach 
działek nr: 373, 324/36, 324/80, 324/31, 324/78, 324/77, 324/73, 323, 322/3 biegnie na północ do ulicy Jana 
Pawła II. Dalej południową i wschodnią stroną ulicy Jana Pawła II biegnie na wschód do granicy obrębu 
Dyminy. Następnie zachodnią granicą obrębu Dyminy dochodzi do drogi Dyminy - Suków i skręca 
gwałtownie na wschód wzdłuż południowej strony tej drogi dochodząc do granicy gmin Daleszyce 
i Morawica. Potem skręca ostro na północ wzdłuż granic gmin Daleszyce i Morawica, a następnie Kielce 
i Daleszyce do granicy z gm. Górno. Stąd biegnie otaczając miasto Kielce od wschodu i północy, zgodnie 
z przebiegiem jego granic aż do linii kolejowej Kielce - Włoszczowa i dalej wzdłuż torów kolejowych ok. 
650 m na zachód, a następnie skręca na północ granicą gmin Miedziana Góra i Piekoszów do południowej 
granicy obrębu Brynica w gm. Piekoszów. Dalej południową granicą obrębu Brynica, wschodnią, 
południową i zachodnią granicą obrębu Podzamcze oraz zachodnią granicą obrębu Brynica dochodzi do 
początku opisu.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/200/2015 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 7 września 2015 r. 

 

 

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 
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