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nadzór nad 

obszarem
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1 1

Zespół 

przyrodniczo-

krajobrazowy 

we wsi Dobrów

1994-02-18

 Rozporządzenie Nr 14/93 

Wojewody Kieleckiego z dnia 30 

grudnia 1993 r. w sprawie uznania 

za zespół przyrodniczo - 

krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 1, poz. 2 z dn. 

03.02.1994 r.)                         

19,79 Tuczępy Dobrów 83, 85 położony w obrębie 

działek nr 83 i 85 we wsi 

Dobrów gm. Tuczępy

*1 Obszar o dużej różnorodności gatunków drzew i 

krzewów przynależnych do flory rodzimej i obcej. 

Ochrona obszaru ma na celu zachowanie 

unikatowych zasobów genowych, 

zabezpieczenie materiału siewnego, zachowanie 

walorów krajobrazowych i dydaktycznych. 

2 2 "Ostra Górka" 1994-09-14

1) Rozporządzenie Nr 9/94 

Wojewody  Kieleckiego z dnia 4 

sierpnia 1994 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 8 poz. 57 z dn. 

30.08.1994 r.)  

2) Rozporządzenie Nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

19 lutego 2002 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr. 23, poz 290 z 

dn. 25.02.2002 r.)

30 Daleszyce Niwy 

Daleszyckie

1198, 1199, 1200, 

1205, 1206.

położony na północnym 

zboczu i u podnóża 

wzniesienia o nazwie 

Ostra Górka w odległości 

ok. 1 km na wschód od 

Niw Daleszyckich;  

Nadleśnictwo Daleszyce, 

Leśnictwo Sieraków - 

części oddziałów 77, 78, 

79 i Leśnictwo Niwy - 

części oddziałów 94, 95.

*1 Teren porośnięty lasem sosnowym z domieszką 

świerka i buka z pozostałościami po dawnym 

górnictwie rud żelaza.Obszar o kształcie 

wąskiego wału z licznymi starymi zrobami 

górniczymi w formie lejowatych, zaokrąglonych 

lub owalnych zagłębień o średnicy 2 - 5 m. i 

głębokości od 1 m. - 2,5 m. otoczonych 

pierścieniami hałd. Zroby  zlokalizowane są na 

wychodni wychodni osadów pogranicza dewonu 

dolnego i środkowego i leżą na obszarze ok. 

150x60m

3 3
"Dolina 

Łagowicy"
1994-09-14

1) Rozporządzenie Nr 9/94 

Wojewody  Kieleckiego z dnia 4 

sierpnia 1994 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 8 poz. 57 z dn. 

30.08.1994 r.)  

2) Rozporządzenie Nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

19 lutego 2002 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr. 23, poz 290 z 

dn. 25.02.2002 r.)

2,94 Łagów Łagów wg aktu: 833/4, 

833/6, 2552; 

zgodnie z  

dokumentacją:  

działki jw. oraz dz. 

833/5

położony w południowo-

wschodniej części 

Łagowa, obejmuje 

wschodni

odcinek zbocza doliny 

rzeki Łagowicy o długości

ok. 1 km.

*1 Zbocze stanowi wychodnię dewońskich wapieni i 

dolomitów, pokryte cienką warstwą gleby; w 

wielu miejscach skały dewonu odsłaniają się 

bezpośrednio na powierzchnię tworząc 

malownicze formy skalne. Skałki wapienne o 

charakterze urwisk, progów i ambon osiągają 

znaczniejsze rozmiary w północnej części 

zespołu; innym elementem chronionym na 

terenie zespołu jest - obok walorów 

krajobrazowych - profil skał 

środkowodewońskich. 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM



4 4

Teren z jaskinią 

zwaną 

"Jaskinią 

Zbójecką"

1994-09-14

1) Rozporządzenie Nr 9/94 

Wojewody  Kieleckiego z dnia 4 

sierpnia 1994 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 8 poz. 57 z dn. 

30.08.1994 r.)  

2) Rozporządzenie Nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

19 lutego 2002 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr. 23, poz 290 z 

dn. 25.02.2002 r.)

2,22 Łagów Łagów 545, 546, 549. położony w Łagowie - na 

wschodnim zboczu 

Wąwozu "Dule", ok. 1 km 

na NNE od rynku w 

Łagowie

*1 Zespół obejmuje fragment wschodniego zbocza 

wapiennego wąwozu Dule i znajdującej się 

powyżej niego wysoczyzny o charakterze 

pastwiskowo-łąkowym z roślinnością 

kserotermiczną i wapieniolubną. Najważniejszym 

elementem chronionym jest skałka wapienna z 

Jaskinią Zbójecką, znajdująca się w górnej 

części zbocza, jej długość sięga ok. 200 m. 

Szata naciekowa jaskini jest w części 

przyotworowej uboga, zniszczona. Najciekawsze 

i najliczniejsze formy kalcytowe spotyka się w 

rozległej lecz niskiej Sali Naciekowej. W jaskini 

występuje bardzo ciekawy zespoł fauny, w tym 

tryglobity, traglokseny i 6 gatunków nietoperzy. 

5 5

"Kaplica Św. 

Barbary - 

zespół 

przyrodniczo-

krajobrazowy"

1995-04-28

Uchwała Nr III/13/95 Rady Gminy w 

Miedzianej Górze z dnia 28 kwietnia 

1995 r. w sprawie uznania za zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. 

Woj.. Kieleckiego Nr14 poz. 116)

1,77 Miedziana 

Góra

Miedziana 

Góra

356/4 położony na terenie działki 

nr 356/4 w miejscowości 

Kostomłoty II; przy drodze 

krajowej Nr 74

*1 Przedmiotem ochrony jest kaplica p.w. Św. 

Barbary, kapliczka Św. Jana Nepomucena oraz 

kompleks lesny, w którym te obiekty sa 

położone. 

6 6 "Podgrodzie" 1997-04-07

1) Rozporządzenie Nr 4 Wojewody 

Tarnobrzeskiego z dnia 7 kwietnia 

1997 r. w sprawie uznanaia za 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

2) Rozporządzenie Nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

19 lutego 2002r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr. 23, poz 290 z 

dn. 25.02.2002 r.)  

8,7 Ćmielów Podgrodzie 161, 234 położony w miejscowości 

Podgrodzie 

*1 Obszar będący wschodnim zboczem doliny rzeki 

Kamiennej zbudowanej z wapieni górnojurajskich 

ze stanowiskami roślinności kserotermicznej 

wraz z ruinami średniowiecznej budowli 

warownej. 

7 7
Zespół parkowy 

drzew 
1999-07-20

1) Rozporządzenie Nr 20/99 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

23 czerwca 1999 r. w sprawie 

uznania za zespół przyrodniczo-- 

krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 32 poz. 727, z 

dn. 05.07.1999 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

19 lutego 2002r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr. 23, poz 290 z 

dn. 25.02.2002 r.)   

0,34 Bodzentyn Siekierno 452 Nadleśnictwo 

Suchedniów, Leśnictwo 

Sieradowice, w oddziale 

158 k (obecnie 158 n); na 

gruntach wsi Siekierno - 

zachodni skraj 

miejscowości 

(bezpośrednio po 

południowej stronie drogi z 

Przedmieścia do 

Siekierna)

*1 Zespół parkowy drzew składający się z 38 sztuk 

drzew w tym: 20 modrzewi, 5 jesionów, 7 

klonów, 3 buków, 3 robinii i 1 sosny. [W 

dokumentacji zgoda na wycięcie 4 modrzewi]. 



8 8 "Rytwiany" 1999-12-31

1) Rozporządzenie Nr 63/99 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

15 grudnia 1999 r. w sprawie 

uznania za Zespół Przyrodniczo- 

Krajobrazowy (Dz. Urz. Woj.. 

Świętokrzyskiego Nr 88, poz. 1240 z 

dn. 16.12.1999 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

19 lutego 2002r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr. 23, poz 290 z 

dn. 25.02.2002 r.)   

2,33 Rytwiany Rytwiany 1952 Nadleśnictwo  Staszów, 

Leśnictwo Rytwiany, w 

oddziale 224 d (obecnie 

224 f); zlokalizowany w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

zabytkowego klasztoru 

Kamedułów

*1 Zbiorowisko grądu typowego z 

charakterystyczną roślinnością runa. Drzewostan 

tworzą graby i dęby w wieku ok. 140 lat. 

Występuje również lipa w wieku ok. 80 lat. 

Miejscowo występuje odnowienie naturalne 

graba. Drzewostan przylega bezpośrednio do 

murów zabytkowego klasztoru i stanowi dla 

niego cenną przyrodniczą oprawę. 

9 9 "Tarczyn" 2002-03-12

Rozporządzenie Nr 16/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

18 lutego 2002 r. W sprawie 

uznania za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj.. 

Świętokrzyskiego Nr 23, poz 288 z 

dn. 25.02.2002 r.)

3,6 Rytwiany 9 Sichów 

Mały

1877, 1878 Nadleśnictwo Staszów,  

Leśnictwo Sichów, w 

oddziale 371 g, s (obecnie 

371 h, r); skrajne 

wydzielenie leśne od 

strony Sichowa wokół 

drogi obok leśniczówki

*1 Obszar porośnięty starodrzewem sosnowo - 

dębowym w wieku 160-200 lat 

10 10
"Dębina nad 

Zimną Wodą"
2002-03-12

Rozporządzenie Nr 16/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

18 lutego 2002 r. W sprawie 

uznania za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj.. 

Świętokrzyskiego Nr 23, poz 288 z 

dn. 25.02.2002 r.)

2,31 Łoniów 28 Zawidza 162/1 Nadleśnictwo Staszów, 

Leśnictwo Zawidza, w 

oddziale 162 h; położony 

przy szosie Łoniów-Osiek 

w bezpośrednim 

sąsiedztwie stawów

*1 Obszar z występującym zbiorowiskiem olszowo - 

dębowym, okazy starych dębów w wieku ok. 200 

lat

11 11 "Golejów" 2003-02-18

Rozporządzenie Nr 4/2003 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

28 stycznia 2003r. w sprawie 

uznania za zespół przyrodniczo - 

krajobrazowy ( Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 14 , poz.160 z 

dn. 03.02.2003 r.) 

1,39 Staszów 1 Staszów 43/1 Nadleśnictwo Staszów, 

oddział 43 d (obecnie 43 

c); przy drodze ze 

Staszowa do Osieka na 

skraju lasu tuż za 

ogrodzeniami leśniczówki 

Golejów

*1 Teren starodrzewu sosnowo - dębowego na 

siedlisku lasu mieszanego świeżego; są to 140-

150 letnie dęby (70%) i sosny (30%)

12 12 "Grodowy Stok" 2009-07-02

Uchwała Nr XXIII/196/09 Rady 

Gminy Miedziana Góra z dnia 23 

kwietnia 2009r. w sprawie uznania 

za zespół przyrodniczo-

krajobrazowy "Grodowy Stok" (Dz. 

Urz. Woj.Świętokrzyskiego Nr 256, 

poz. 2024 z dn. 02.07.2009 r.)

0,06 Miedziana 

Góra

Ćmińsk 

Kościelny

734 położony jest u podnóża 

Góry Grodowej w 

miejscowości Ćmińsk 

*1 Na terenie zespołu znajduje się źródło.

13 13

"Zespół 

przyrodniczo - 

krajobrazowy 

Grabina- 

Dalnia"

2009-12-12

Uchwała Nr XLI/999/2009 Rady 

Miejskiej w Kielcach z dnia 19 

października 2009r. W sprawie 

ustanowienia "Zespołu przyrdoniczo-

krajobrazowego Grabina-Dalnia" 

(Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego Nr 

502, poz. 3686 z dn. 27.11.2009 r.)

32,6008 Kielce 14 548, 549, 552, 

562, 665, 793

położony w granicach 

miasta Kielce, w 

zachodniej części Pasma 

Kadzielniańskiego 

pomiędzy Brusznią a 

Karczówką

Dyrektor 

Wydziału 

Ochrony 

Środowiska 

Urzędu 

Miasta 

Kielce

Obejmuje relikty świetokrzyskiego górnictwa 

kruszcowego oraz odsłonięcia skał 

paleozoicznych z ważnymi stanowiskami 

paleontologicznymi i elementami rzeźby 

krasowej.

suma 108,0508

* za datę utworzenia uznaje się datę wejścia w życie aktu o ustanowieniu zespołu

*1 - nie wskazano sprawującego nadzór  - konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór 


