
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej 
wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594) i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 627 z późn. 
zm.), 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej  
wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .......................

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 27 września 2013 r.

W dniu 05.07.2013 r. wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą
o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia
Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.
627z późn. zm.) wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu, likwidacja lub zmiana granic obszaru
chronionego krajobrazu a także ustalenie zakazów obowiązujących na nich następuje w drodze uchwały Sejmiku
Województwa po wcześniejszym zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin.

W opiniowanej uchwale zaproponowano odstępstwa od dotychczasowych obowiązujących zakazów.
Zaproponowana forma złagodzenia zakazów pozwala podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym na
realizację przedsięwzięć pod warunkiem zapewnienia ochrony wyróżniających się krajobrazów
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych na obszarze chronionego krajobrazu.
Ponadto złagodzone w ten sposób zakazy pozwalają dostosować ograniczenia do lokalnych potrzeb
i uwarunkowań na danym obszarze, co z kolei umożliwia prowadzenie właściwej polityki zrównoważonego
rozwoju oraz gospodarczej i społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Także w uchwale uszczegółowiono przebieg granicy Obszaru w dotychczas obowiązujących granicach na
podstawie baz danych, o których mowa w art.4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm). Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454), który mówi, iż granice
obrębów wiejskich powinny być zgodne z granicami sołectw oraz ze względu na dostępność granic obrębów
ewidencyjnych w postaci wektorowej, w opisie granic zastąpiono granice sołectw odpowiadającymi im
granicami obrębów ewidencyjnych. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem granic Obszaru, a załącznikiem
graficznym zawartymi w Rozporządzeniu Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r, opis
został doprecyzowany, w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości. W miejscach, które utraciły punkty
charakterystyczne oraz w ramach uszczegółowienia granicę poprowadzono wzdłuż granic działek
ewidencyjnych. W miejscach gdzie granica biegnie wzdłuż drogi, uszczegółowiono jej przebieg poprzez
wyłączenie jej z Obszaru ze względu na brak wartości przyrodniczych.

W związku z powyższym uszczegółowieniem przebiegu granic oraz wyliczeniem powierzchni Obszaru
w Systemie Informacji Geograficznej przy uwzględnieniu powierzchni gmin opracowanych przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii (stan na 1 styczeń 2013r.) zmieniła się powierzchnia Obszaru z 28 429,8 ha na 31 524 ha.

Granica obszaru w obrębie gminy Bogoria przebiega wzdłuż granicy obrębu Budy skręcając na północ
dochodzi do drogi Smerdyna – Klimontów i dalej wschodnią stroną tej drogi, biegnie na północ do wsi Budy
skąd skręca na południowy wschód i przebiegając południową, wschodnią i północną granicą obszaru
górniczego kamieniołomu w Budach dochodzi do przysiółka Kozia Górka, gdzie przecina drogę
Klimontów-Smerdyna i biegnie na zachód i północ (drogą do kamieniołomu) do drogi Bogoria-Klimontów.
Następnie biegnie w kierunku zachodnim północną stroną drogi, przez wsie Józefów i Kolonia Pęcławska do
granicy obrębu Kolonia Wysokie Małe i dalej tą granicą do przecięcia się z linią wysokiego napięcia. Stąd linią
wysokiego napięcia do Bogorii. Linią tą biegnie do cieku wodnego o nazwie Korzenna, a następnie wzdłuż cieku
w kierunku południowym do skrzyżowania z południową granicą działki nr 271/2. Stąd biegnie w kierunku
zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 271/2, 271/1, 42 obręb Bogoria oraz 439, 524, 437 obręb
Kiełczyna do skrzyżowania z drogą Bogoria-Wola Małkowska i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż północnej
strony tej drogi do Woli Małkowskiej. Następnie zachodnią stroną drogi skręca na południe i południowy
wschód biegnąc aż do m. Czajków.

Zawróciliśmy się do Kopalni Dolomitu o zapoznanie się z projektem Uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego i wypowiedzenie się na temat wpływu wprowadzanych zmian w kontekście przyszłej
eksploatacji złóż. W odpowiedzi otrzymaliśmy maila z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
gdyż przedmiotowy projekt uchwały nie zmienia przebiegu granic Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru
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Chronionego Krajobrazu lecz zmieniają się jedynie zapisy które mają złagodzić zakazy dotyczące obszarów
chronionych.

Proponowane zmiany dotyczące funkcjonowania Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu są korzystniejsze dla planowania i zarządzania obszarem objętym przez Obszar Chronionego
Krajobrazu.

W związku z powyższym pozytywne zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest
zasadne.
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