
UCHWAŁA NR XLIX/879/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie Jeleniowskiego 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. Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK), położony na terenie otuliny Jeleniowskiego 
Parku Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem”, który zajmuje powierzchnię 10 638 ha obejmując części 
obszarów gmin: Baćkowice (2 576 ha), Łagów (1 435 ha), Nowa Słupia (1 374 ha), Sadowie (1 501 ha) 
i Waśniów (3 752 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) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk;

2) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej;

3) 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.
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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 82/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie 
Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1943), 
Rozporządzenie Nr 12/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
Nr 42, poz. 624).

§ 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/879/14

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 13 listopada 2014 r.

Opis granic Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Wewnętrzną granicę Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica Jeleniowskiego 
Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest następujący: od północy, północno-
wschodnimi granicami administracyjnymi obrębów: Włochy, Skały, Wojciechowice, Czajęcice, Dobruchna, 
Jeżów, Janowice, Kraszków. Dalej północno-wschodnią granicą obrębu Truskolasy, północno-zachodnią 
i wschodnią granicą obrębu Michałów, północną granicą obrębu Biskupice, północno-wschodnią 
i południowo-wschodnią granicą obrębu Łężyce, północno-wschodnią, południową i zachodnią granicą 
obrębu Gołoszyce, wschodnią i południową granicą obrębu Olszownica, południową granicą obrębu 
Nieskurzów Stary, wschodnią i południową granicą obrębu Piórków, wschodnią i południowo-zachodnią 
granicą obrębu Piórków Kolonia. Dalej południowo-zachodnią granicą obrębu Piotrów, południową 
i zachodnią granicą obrębu Wiśniowa, południową i zachodnią granicą obrębu Wola Zamkowa, zachodnią 
i północną granicą obrębu Paprocice, zachodnią granicą obrębu Dębniak, północną granicą działki 
o numerze 60, południową granicą działki o numerze 513, następnie granica przecina działkę o numerze 
40/2 i biegnie południową granicą działek o numerach: 7 oraz 20, północno – wschodnią granicą działki 
numer 315/1 do przecięcia z granicą obrębu Jeleniów i dalej północno-zachodnią granicą obrębu Jeleniów, 
zachodnią granicą obrębu Grzegorzowice, południową i zachodnią granicą obrębu Pokrzywianka, północno-
zachodnią granicą obrębu Włochy do północno-wschodniej granicy tego obrębu.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/879/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 13 listopada 2014 r. 
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