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1581 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 9 czerwca 2005r. 

 
w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie 

 
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 października 1995r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 
2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 
2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, 
poz. 1808) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Dokonuje się podziału województwa 
świętokrzyskiego na obwody łowieckie.  

 
2. Podział na obwody łowieckie, o którym 

mowa w ust. 1 nie obejmuje obszaru byłego wo-
jewództwa tarnobrzeskiego. 

 
§ 2. Wykaz obwodów łowieckich z wyszcze-

gólnieniem ich nowej i dotychczasowej numeracji 
oraz opisem granic, stanowi załącznik nr 1 do roz-
porządzenia. 

 
§ 3.1. Przebieg granic obwodów łowieckich 

naniesiony jest na mapę województwa święto-
krzyskiego w skali 1:100000, stanowiącą załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 
 

2. Zbiór map topograficznych województwa 
świętokrzyskiego w skali 1:50000 z naniesionym 
przebiegiem granic obwodów łowieckich znajduje 
się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 
§ 4. Tracą moc akty prawa miejscowego wy-

dane odpowiednio przez wojewodów: kieleckiego, 
częstochowskiego, piotrkowskiego i radomskiego w 
sprawie podziału na obwody łowieckie obszarów 
byłych województw: kieleckiego, częstochowskiego, 
piotrkowskiego i radomskiego, wchodzących obec-
nie w skład województwa świętokrzyskiego: 
1) rozporządzenie Nr 11/97 Wojewody Kieleckie-

go z dnia 26 czerwca 1997r. w sprawie podzia-
łu województwa kieleckiego na obwody ło-
wieckie (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 25, poz. 
99 i Nr 37, poz. 138 oraz z 1998r. Nr 25, poz. 
173 i Nr 50, poz. 404); 

2) rozporządzenie Nr 23/98 Wojewody Często-
chowskiego z dnia 17 grudnia 1998r. w spra-
wie podziału województwa częstochowskiego 
na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Często-
chowskiego Nr 24, poz. 258); 
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3) rozporządzenie Nr 5/97 Wojewody Piotrkowskie-

go z dnia 18 lipca 1997r. w sprawie podziału wo-
jewództwa piotrkowskiego na obwody łowieckie 
(Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 29, poz. 663); 

4) rozporządzenie Nr 18/97 Wojewody Radom-
skiego z dnia 20 marca 1997r. w sprawie po-
działu województwa radomskiego na obwody 

łowieckie (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 11, 
poz. 36). 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
 

Załącznik Nr 1  
do rozporządzenia Nr 36/2005  
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 9 czerwca 2005r. 

 
Wykaz obwodów łowieckich  

z wyszczególnieniem ich nowej i dotychczasowej numeracji oraz opisem granic 
 
1/ Obwód Nr 1 (Nr 115 w województwie radom-

skim) 
Od południa i zachodu: od m. Boków drogą w 
kierunku zachodnim przez las państwowy do 
m. Paruchy, dalej drogą przez m. Pociejów - 
Baczyna - Gowarczów - Korytków; od półno-
cy: od m. Korytków drogą w kierunku 
wschodnim do granicy lasu państwowego, 
dalej granicą administracyjną Nadleśnictw: 
Przysucha i Barycz przez las państwowy  
(N-ctwo Barycz - północna granica oddziałów: 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) do rz. Radomki, dalej rz. Ra-
domką do m. Wawrzynów; od wschodu: od 
m. Wawrzynów drogą przez m. Ruski Bród - 
Teklinów- Głęboka Droga do m. Boków; 

2/ Obwód Nr 2 (Nr 116 w województwie radom-
skim) 
Od południa: od m. Rogów granicą admini-
stracyjną miasta Końskie do drogi Końskie - 
Petrykozy; od zachodu: droga Końskie - Nałę-
czów - Sędów - Skronina; od północy: od  
m. Skronina drogą przez m. Borowiec do  
m. Gowarczów; od wschodu: od m. Gowar-
czów drogą przez m. Rogówek do skrzyżowa-
nia z drogą Końskie - Przysucha, dalej tą dro-
gą przez m. Nieświń do m. Rogów; 

3/ Obwód Nr 3 (Nr 104 w województwie piotr-
kowskim) 
Od południa: droga Końskie - Modliszewice - 
Pomorzany - Karpiny; od zachodu: droga Kar-
piny - Trzemeszna - Sobień - Białaczów; od 
północy: droga Białaczów - Zakrzew, dalej 
kanał (ciek wodny do Skroniny); od wschodu: 
droga Skronina - Sądów - Nałęczów - Pro-
ćwin do granicy administracyjnej m. Końskie 
i tą granicą do drogi Modliszewice - Końskie; 

4/ Obwód Nr 4 (Nr 122 w województwie radom-
skim) 
Od południa: droga od skrzyżowania toru ko-
lejowego Radom - Kielce z drogą Skarżysko-
Kamienna - Końskie do m. Bliżyn; od zachodu 
droga od m. Bliżyn przez Ubyszów, Majdów 
do miasta Szydłowiec; od północy: droga od 

miasta Szydłowiec do stacji kolejowej w  
m. Szydłowiec; od wschodu: tor kolejowy 
Radom - Kielce od stacji kolejowej w m. Szy-
dłowiec do skrzyżowania z drogą Skarżysko-
Kamienna - Końskie; 

5/ Obwód Nr 5 (Nr 1 w województwie kieleckim) 
Od południa: droga Mroczków - Odrowąż; od 
zachodu: droga Odrowąż - Wólka Plebańska - 
Niekłań Wielki - Furmanów - Lelitków na pół-
nocny wschód do granicy lasu państwowego; 
od północy: od drogi Lelitków - Skłoby grani-
cą lasu państwowego i jej przedłużeniem do 
drogi Chlewiska - Huta we wsi Aleksandrów; 
od wschodu: droga Aleksandrów - Huta - 
Borki - Rędocin - Mroczków; 

6/ Obwód Nr 6 (Nr 2 w województwie kieleckim) 
Od południa: od wsi Wólka Plebańska torem 
kolejowym do drogi Stąporków - Sadykierz; 
od zachodu: droga Stąporków - Sadykierz - 
Smarków - Bagno - Piasek - Paruchy; od pół-
nocy: droga Paruchy - Boków- Hucisko; od pół-
nocnego wschodu: od wsi Hucisko granicą 
administracyjną województwa świętokrzyskie-
go i mazowieckiego do drogi Lelitków - Skłoby, 
skąd na południe drogą Lelitków - Furmanów - 
Niekłań Wielki - Wólka Plebańska; 

7/ Obwód Nr 7 (Nr 3 w województwie kieleckim) 
Od południa: od drogi Stąporków - Sadykierz 
torem kolejowym do rejonu wsi Zarowie, da-
lej drogą Zarowie - Przymiarki w kierunku 
północnym do granicy administracyjnej mia-
sta Końskie i tą granicą do miejscowości Sta-
ry Młyn; od północy: droga Stary Młyn - Ro-
gów-Nieświn - Fidor do skrzyżowania z drogą 
Rogówek - Baczyna i tą drogą na południowy 
wschód do Baczyny; od wschodu: droga Ba-
czyna w kierunku południowo-wschodnim 
przez Pociejów - Piasek - Bagno - Smarków 
do skrzyżowania z drogą Wielka Wieś - Sady-
kierz - Stąporków, i tą drogą do toru kolejo-
wego; 

8/ Obwód Nr 8 (Nr 13 - część północna w woje-
wództwie kieleckim) 
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Od południa: od przecięcia drogi leśniczówka 
Kamienny Krzyż - Przyłogi z rzeką Czarna i tą 
rzeką do Jeziora Sielpieckiego, dalej połu-
dniowym brzegiem Jeziora Sielpieckiego do 
Sielpi Wielkiej; od zachodu: od m. Sielpia 
Wielka do granicy adm. m. Końskie Od pół-
nocy: granica adm. M. Końskie do drogi Bro-
wary - Leśniczówka Kamienny Krzyż i tą dro-
gą do przecięcia z rzeką Czarną; 

9/ Obwód Nr 9 (Nr 4 w województwie kieleckim) 
Od południa: od m. Sielpia Wielka kanał wodny 
do drogi Radoszyce - Cieklińsko; od zachodu: 
droga Cieklińsko - Dęba i dalej na północny 
wschód do mostu na rzece bez nazwy, dalej tą 
rzeką do m. Bedlenko. Od m. Bedlenko dalej 
drogą na zachód do strumienia bez nazwy i 
tym strumieniem do m. Kopaniny; od północy: 
droga Kopaniny - Pomorzany - Modliszewice 
do granicy administracyjnej m. Końskie; od 
wschodu: granica administracyjna m. Końskie 
do przecięcia z drogą Końskie - Wincentów i da-
lej tą drogą przez Wincentów do m. Sielpia 
Wielka; 

10/ Obwód Nr 10 (Nr 5 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Dęba - Koliszowy - Grę-
benice - Żarnów; od północy: droga Żarnów - 
Bronów - Soczówki - Grabków - Kopaniny; od 
wschodu: drogą od wsi Kopaniny do rzeki 
bez nazwy i tą rzeką do drogi do wsi Bedlen-
ko, dalej z Bedlenka rzeką bez nazwy do drogi 
Końskie - Dęba i tą drogą na płd. zachód do 
m. Dęba; 

11/ Obwód Nr 11 (Nr 6 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Ruda Maleniecka - Wy-
szyna Rudzka - Zbójno; od zachodu: droga 
Zbójno - Kołoniec skąd strumień bez nazwy w 
kierunku wsi Siedlów do mostu kolejowego 
Centralnej Magistrali Kolejowej, dalej CMK 
do skrzyżowania z drogą Siedlów - Marcin-
ków i tą drogą do m. Żarnów; od wschodu: 
droga Żarnów - Grębenice - Koliszowy - Dęba 
- Ruda Maleniecka; 

12/ Obwód Nr 12 (Nr 76 w województwie piotr-
kowskim) 
Od południa: od m. Fałków drogą w kierunku 
m. Czermno do toru kolejowego CMK i torem 
do linii wysokiego napięcia, dalej tą linią do 
drogi Czermno - Wąsosz; od zachodu: drogą 
Czermno - Wąsosz - Reczków Stary - Sulbo-
rowice - Skórkowice; od północy: drogą Skór-
kowice - Tomaszów - Marcinków; od wscho-
du: od m. Marcinków drogą w kierunku 
południowo zachodnim przez m. Kamieniec 
do  
rz. Czarna i tą rzeką w kierunku południowo-

wschodnim do m. Kołoniec i dalej drogą Ko-
łoniec - Zbójno - Fałków; 

13/ Obwód Nr 13 (Nr 7 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od skrzyżowania dróg Tychów - 
Starachowice z drogą Tychów pod Lasem, 
drogą i granicą lasu do toru kolejowego Sta-
rachowice - Skarżysko, dalej torem do połą-
czenia z linią kolejową Skarżysko - Radom; od 
zachodu: torem kolejowym Skarżysko - Ra-
dom do granicy lasu (granica administracyj-
na województwa świętokrzyskiego i mazo-
wieckiego), granicą do drogi Świerczek - 
Kierz Niedźwiedzi; od północy: drogą i grani-
cą lasu do drogi ze Zbijewa i dalej na wschód 
do granicy administracyjnej województwa 
świętokrzyskiego i mazowieckiego, tą granicą 
do drogi Trębowiec - Mirzec; od wschodu: 
droga Trębowiec - Mirzec - Tychów, do skrzy-
żowania dróg Tychów - Starachowice z drogą 
Tychów pod Lasem; 

14/ Obwód Nr 14 (Nr 8 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: leżnia „H” (austriacka) do gra-
nicy administracyjnej m. Starachowice; od 
zachodu: droga Starachowice - Tychów Sta-
ry; od północy: droga Tychów Stary - Mały-
szyn Górny - Jasieniec Iłżecki Nowy do skrzy-
żowania z drogą Brody - Iłża; od wschodu: 
droga Pastwiska - Marcule - Lubienia - do 
leżni „H”; 

15/ Obwód Nr 15 (Nr 9 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: granica administracyjna m. Sta-
rachowice do drogi Starachowice - Wąchock, 
dalej drogą Starachowice - Wąchock - Par-
szów - Zarzecze do przecięcia z granicą admi-
nistracyjną miasta Skarżysko, dalej ulicą 
Młodzawy do przecięcia z ulicą Ekonomii; od 
zachodu: ul. Ekonomii do skrzyżowania z  
ul. 11 Listopada i dalej ul. 11 Listopada do  
ul. Towarowej i tą ulicą do linii kolejowej 
Kielce - Radom; od północy: linią kolejową z 
Kielc do rozwidlenia trów, a następnie torem 
kolejowym Skarżysko - Starachowice do gra-
nicy lasu, dalej granicą lasu do drogi Tychów 
Stary - Starachowice; od wschodu: droga Ty-
chów - Starachowice do granicy administra-
cyjnej m. Starachowice; 

16/ Obwód Nr 16 (Nr 10 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga od osady Barak do leśni-
czówki Świnia Góra i dalej na północ droga 
Sorbin - Odrowążek; od zachodu: droga Od-
rowążek - Odrowąż; od północy: droga Od-
rowąż - Płaczków - Bliżyn - Wołów do granicy 
administracyjnej m. Skarżysko-Kam.; od 
wschodu: granica adm. m Skarżysko-Kam. do 
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wsi Cyganów i dalej droga w linii prostej do 
osady Barak; 

17/ Obwód Nr 17 (Nr 11 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Kucębów Górny - Gusta-
wów - Krasna; od zachodu: droga Krasna-
Gościniec - Wołów - Miła do toru kolejowego; 
od północy: tor kolejowy do skrzyżowania z 
drogą Odrowąż - Niekłań Wielki i tą drogą do 
m. Odrowąż; od wschodu: droga Odrowąż -
Odrowążek - Kucabów; 

18/ Obwód Nr 18 (Nr 12 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Krasna - Komorów Dolny 
- Adamek - Kamienna Wola - Przyłogi; od za-
chodu: droga Przyłogi - Małachów - leśni-
czówka Kamienny Krzyż; od północy: droga z 
leśniczówki Kamienny Krzyż przez Zarowie do 
toru kolejowego, dalej tor kolejowy w stronę 
Niekłania do wsi Miła; od wschodu: droga 
Miła - Wołów - Hucisko - Krasna; 

19/ Obwód Nr 19 (Nr 13 - część południowa w 
województwie kieleckim) 
Od południa: droga Przyłogi - Adamów-
Sachalin do drogi Mniów - Sielpia W-ka; od 
zachodu: droga Mniów - Sielpia Wielka; od 
północy: południowym brzegiem Jeziora 
Sielpieckiego, dalej rzeką Czarna do przecię-
cia z drogą leśniczówka Kamienny Krzyż - 
Przyłoi i tą drogą do m. Przyłogi; 

20/ Obwód Nr 20 (Nr 14 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Radoszyce - Grodzisko - 
Jakimowice; od zachodu: droga Jakimowice -
Lipa - Młotkowice - Ruda Maleniecka do drogi 
Dęba - Radoszyce i tą drogą do kanału wod-
nego; od północy: kanałem do Sielpi Wielkiej; 
od wschodu: droga Sielpia Wielka - Plenna - 
Radoszyce; 

21/ Obwód Nr 21 (Nr 15 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Kolonia Jakimowice - 
Biały Ług do drogi Ruda Pilczycka - Budy; od 
zachodu: droga Budy - Studzieniec - Fałków; 
od północy: droga Fałków - Zbójno - Wyszyna 
Rudzka - Ruda Maleniecka; od wschodu: dro-
ga Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Ja-
kimowice; 

22/ Obwód Nr 22 (Nr 92 w województwie piotr-
kowskim) 
Od zachodu: od skrzyżowania toru kolejowe-
go CMK z drogą Oleszno - Żeleźnica i tą dro-
gą przez Żelaźnica - Góry Mokre - Stanisła-
włów - Czermno, dalej drogą w kierunku  
m. Wąsosz do linii wysokiego napięcia; od 
północy: linią wyskiego napięcia do toru kole-
jowego CMK i dalej tym torem do skrzyżo-
wania drogi Czermno - Fałków i dalej tą dro-

gą do Fałkowa; od wschodu: droga Fałków - 
Studzieniec - Budy do toru kolejowego CMK 
w m. Szreniawa i dalej tym torem w kierunku 
południowym do przecięcia z drogą Oleszno - 
Żeleźnica; 

23/ Obwód Nr 23 (Nr 16 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: rzeka Kamienna na odcinku od 
wsi Czekarzewice II - Okół - Pętkowice - Skar-
bka - Ponik; od zachodu: granica lasu na pół-
noc, dalej droga polna przez Kol. Wólka Bał-
towska do granicy adm. województwa święto-
krzyskiego i mazowieckiego i tą granicą na 
wschód ok. 300 m. do drogi do Hieronimowa, 
dalej drogą Hieronimów - Osówka - Wygoda; od 
północy: droga Wygoda - Długowola - Maru-
szów - Czekarzewice do rzeki Kamienna; 

24/ Obwód Nr 24 (Nr 17 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od m. Wyżykowszczyzna drogą 
odległą 500 m. na południe od wsi Maksymi-
lianów i dalej droga Maksymilianów - pół-
nocny kraniec wsi Sarnówek, dalej drogą 
Sarnówek - Olechów ok. 350 m. na północ; 
od północy: drogą polną do Aleksandrowa i 
granicy lasu, dalej granicą lasu, drogą polną 
przez Borcuchy do granicy adm. województw 
świętokrzyskiego i mazowieckiego, dalej gra-
nicą adm. województw do przecięcia z drogą 
w miejscowości Trzemcha Górna, dalej drogą 
asfaltową do północnego krańca wsi Anto-
niów Duży; od wschodu: drogą polną i grani-
cą województw świętokrzyskiego i mazo-
wieckiego, następnie drogą polną na połu-
dniowy wschód do granicy lasu, granicą lasu 
państwowego do rzeki Kamienna w miejsco-
wości Ponik, dalej rzeką Kamienna do m. Wy-
żykowszczyzna; 

25/ Obwód Nr 25 (Nr 18 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: granica adm. gmin Brody i Ku-
nów i linia podziału powierzchniowego po-
między Nadleśnictwami Starachowice i 
Ostrowiec Św, do przecięcia z drogą Miłkow-
ska Karczma - Kaplica, dalej linią podziału 
powierzchniowego nadleśnictw pomiędzy 
oddziałami 139 i 194, 140 i 195, 141 i 196 do 
przecięcia z linią kolejową i dalej na południe 
torem kolejowym pomiędzy oddziałami 197 i 
196, 207 i 206 do północno-wschodniego na-
rożnika oddziału 216. Dalej droga Karczma 
Kunowska - Bór Kunowski - Kitowiny - Połą-
giew, następnie droga w kierunku południo-
wym do toru kolejowego i rzeki Kamienna; 
od zachodu: rzeka Kamienna do wsi Brody, 
dalej droga Brody - Młynek - Lubienia - Pod-
lesie do skrzyżowania z leżnią „F”; od półno-
cy: leżnia „F” i droga do miejscowości Du-
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brawa; od wschodu: droga Dubrawa - Wólka 
Modrzejowa - Margrabszczyzna do połu-
dniowego krańca wsi Dębowe Pole, następ-
nie droga na południe do przecięcia z granicą 
adm. gmin Brody i Kunów; 

26/ Obwód Nr 26 (Nr 19 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Brody - Styków - Kuczów 
do skrzyżowania z drogą Kuczów - Dziurów; 
od zachodu: droga Kuczów - Dziurów, dalej 
drogą Michałów - Starachowice do skraju la-
su państwowego (oddz. 191), następnie po-
łudniową granicą oddz. 191, 192, 195, 194, za-
chodnią granicą oddz. 194, północną granicą 
oddz. 188, 187, 186, 185, zachodnią granicą 
oddz. 179, południową granicą oddz. 173 i 174, 
południową linią oddziałową oddz. 167 i 168 i 
zachodnią granicą oddz. 159 do zbiegu z leżnią 
„H”; od północy leżnia „H” do zbiegu z drogą 
Iłża - Brody; od wschodu: droga Iłża - Brody 
biegnąca od leżni „H” przez Lubienię do miej-
scowości Brody; 

27/ Obwód Nr 27 (Nr 20 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od drogi Rzepin - Starachowice 
skrajem lasu w kierunku zachodnim do leśni-
czówki we wsi Bronkowice, dalej rzeką Bron-
kówką do rzeki Świśliny i rzeką Świśliną do 
wsi Przedgrabie, dalej drogą Siekierno - Ka-
mionka do skrzyżowania z drogą Parcele - 
Aleksandrówka; od zachodu: od drogi Parcele 
- Aleksandrówka droga leśna pomiędzy od-
działami 154-155, 149-150, 138-139, 125-126, 
110-111, 96-97, następnie przez grunty wsi 
Siekierno, dalej grunty LP Nadleśnictwa Su-
chedniów pomiędzy oddziałami 80-81, 58-59, 
36-37, dalej na północ drogą przez grunty 
właścicieli prywatnych, i linią oddziałową 
pomiędzy oddziałami 129-130, 101-102,  
70-71, 44-45, 23-24 do drogi Parszów - Wą-
chock; od północy: droga Parszów - Wąchock; 
od wschodu: droga Wąchock - Starachowice - 
granica administracyjna miasta Starachowi-
ce, dalej droga Starachowice - Rzepin do 
skraju lasu; 

28/ Obwód Nr 28 (Nr 21 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od skrzyżowania drogi Parcele - 
Aleksandrówka z drogą Wzdół Rządowy-
Podłazie drogą przez Wzdół Rządowy - Orze-
chówka - Podłazie do skrzyżowania z torem 
kolejowym Skarżysko Kamienna - Kielce, da-
lej torem kolejowym do stacji kolejowej 
Łączna, stąd drogą lokalną do skrzyżowania z 
drogą Kielce - Skarżysko Kamienna; od za-
chodu: droga Osełków - Ostojów - Błoto - 
północny skraj miejscowości Baranów; od 
północy: droga przez Górę Baranowską 

wzdłuż wschodniej granicy oddziałów 148, 
149 do granicy adm. miasta Skarżysko-Kam. i 
tą granicą do toru kolejowego Kielce - Skar-
żysko, następnie torem do przecięcia z ulicą 
Legionów; od północy: ulicą Legionów, na-
stępnie Młodzawy i dalej drogą Skarżysko - 
Parszów - Wielka Wieś do skrzyżowania z 
drogą Betlejem - Kopalnia; od wschodu: dro-
ga Betlejem - Kopalnia, stąd linią oddziałową 
pomiędzy oddziałami: 23-24, 44-45, 70-71, 
101-102, 129-130, na południe drogą przez 
grunty właścicieli prywatnych, dalej grunty 
LP Nadleśnictwa Suchedniów pomiędzy od-
działami: 36-37, 58-59, 80-81, grunty wsi Sie-
kierno, stąd linią oddziałową pomiędzy od-
działami: 96-97, 110-111, 125-126, 138-139, 
149-150, 154-155, dalej drogą Aleksandrówka 
- Parcele do skrzyżowania z drogą do Wzdołu 
Rządowego; 

29/ Obwód Nr 29 (Nr 22 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: skrzyżowanie dróg Gózd Zaszo-
sie - Jęgrzna, dalej drogą Zalezianka Dolna - 
Zalezianka Górna, stąd granicą adm. gmin 
Zagnańsk i Suchednów i Nadleśnictw Su-
chedniów i Zagnańsk; od zachodu: granica 
adm. gmin Zagnańsk, Bliżyn do miejscowości 
Grabowiec i dalej do przecięcia z linią kole-
jową Stąporków - Skarżysko; od północy: tor 
kolejowy do przecięcia z ulicą Towarową; od 
wschodu: ulicą Towarową do skrzyżowania z 
ulicą 11 Listopada i tą ulicą do skrzyżowania z 
ulicą Ekonomii, następnie ulicą Ekonomii do 
ulicy Legionów i tą ulicą w kierunku północ-
no-wschodnim do toru kolejowego Skarżysko 
- Kielce, dalej w kierunku południowym to-
rem kolejowym do granicy administracyjnej 
miasta Skarżysko-Kamienna i dalej granicą 
miasta w kierunku zachodnim do przecięcia z 
drogą biegnącą wzdłuż wschodniej granicy 
oddziału 148, 149 do skrzyżowania z drogą 
państwową Baranów - Suchedniów; od 
wschodu: droga Nr 7 przez Suchedniów - 
Ostojów - Osełków - Zaszosie do stacji kole-
jowej Łączna, dalej drogą Łączna - Jęgrzna do 
skrzyżowania z drogą Gózd - Zaszosie; 

30/ Obwód Nr 30 (Nr 23 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od skrzyżowania drogi leśnej z 
linią podziału powierzchniowego LP granica 
biegnie pomiędzy oddziałami: 217-218, 193-
194, 168-169, 145-146, dalej drogą na północ 
do gajówki Rosochy (zielony szlak turystycz-
ny), skąd drogą na zachód do leśniczówki 
Wilczy Bór - Komorniki do skrzyżowania z 
drogą Samsonów - Odrowąż; od zachodu: 
droga Komorniki - Szałas - Odrowążek; od 
północy: droga Odrowążek - Sorbin, dalej na 
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płd. wschód droga leśna i zielony szlak tury-
styczny do leśniczówki Świnia Góra, dalej na 
wschód drogą leśną do m. Barak; od wschodu: 
droga leśna i granica adm. gmin Bliżyn, Su-
chedniów i Zagnańsk biegnąca w kierunku po-
łudniowo zachodnim do skrzyżowania z linią 
podziału powierzchniowego LP (oddz. 217); 

31/ Obwód Nr 31 (Nr 24 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od skrzyżowania drogi Samsonów 
- Odrowążek drogą w kierunku zachodnim do 
drogi Bugaj - Mniów; od zachodu: droga Przyj-
mo - Mniów - Krasna; od północy: droga Krasna 
- Gustawów - Kucębów Górny; od wschodu: 
droga Odrowążek - Szałas - Samsonów; 

32/ Obwód Nr 32 (Nr 25 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Mniów - Grzymałków; od 
zachodu: droga Grzymałków - Smyków; od 
północy: droga Adamów - Przyłogi - Krasna; 
od wschodu: droga Krasna - Mniów; 

33/ Obwód Nr 33 (Nr 26 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Grzymałków - Straszów - 
Kłucko - Łysów - Jóźwików; od zachodu: dro-
ga Jóźwików - Mularzów - Kapałów - Rado-
szyce - Sielpia Wielka; od wschodu: droga 
Sielpia Wielka - Smyków - Grzymałków; 

34/ Obwód Nr 34 (Nr 27 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Sarbice - Krężołek - Rud-
niki - Mnin - Wólka; od zachodu i północy: 
droga Wólka - Słupia - Pijanów - Grodzisko - 
Radoszyce; od wschodu: droga Radoszyce-
Mularzów - Jóźwików - Sarbice; 

35/ Obwód Nr 35 (Nr 28 w województwie kielec-
kim) 
Od południa i zachodu: koryto rzeki Czarna 
do toru kolejowego i tym torem do m. Szre-
niawa; od północy: droga od m. Szreniawa 
do m. Budy, dalej droga przez LP, - Biały Ług 
- Kol. Jakimowice - Jakimowice; od wschodu: 
droga Jakimowice - Pijanów - Słupia - Wólka 
- Budzisław do rzeki Czarna; 

36/ Obwód Nr 38 (Nr 29 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od drogi na północnym krańcu 
wsi Duranów - droga Duranów - Teofilów i 
dalej do rzeki Kamienna; od zachodu i półno-
cy: rzeka Kamienna przez Skarbkę i Pętkowice 
do Kolonii Pętkowice; od wschodu: droga Ko-
lonia Pętkowice - Duranów; 

37/ Obwód Nr 39 (Nr 30 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: granica administracyjna m. Ostro-
wiec Św. do drogi Ostrowiec - Miłkowska 
Karczma; od zachodu: droga Miłkowska 
Karczma - Kaplica; od północy: droga Kaplica 

- Adamów - Sarnówek - Dunale - Maksymi-
lianów do drogi na Bałtów; od wschodu: dro-
ga Maksymilianów - Jelenia Góra - Koszary 
do granicy administracyjnej miasta Ostro-
wiec Świętokrzyski; 

38/ Obwód Nr 40 (Nr 31 w województwie kielec-
kim) 
Od południa i zachodu: od mostu kolejowego 
na rzece Kamienna na granicy adm. m. 
Ostrowiec Św. - rzeka Kamienna do wsi Rud-
ka i dalej droga Rudka - Nietulisko - Rudnik; 
od północy: rzeka Kamienna do przecięcia z 
drogą do m. Połągiew, dalej droga Połągiew - 
Kitowiny - Bór Kunowski - Karczma Kunow-
ska, do przecięcia z torem kolejowym. Następ-
nie od północno-wschodniego narożnika oddzia-
łu  
nr 216 torem kolejowym w kierunku północ-
nym pomiędzy oddziałami 207 i 206, 197 i 196 
do linii podziału powierzchniowego nadle-
śnictw Ostrowiec Św. i Starachowice i tą linią 
na wschód pomiędzy oddziałami nr 196 i 141, 
195 i 140, 194 i 139 do przecięcia z drogą do m. 
Kaplica; od wschodu: droga Kaplica - Miłkow-
ska Karczma do granicy adm. m. Ostrowiec i 
do skrzyżowania z ulicą Grabowicką, następ-
nie na południe ul. Grabowicką do ulicy Las 
Rzeczki i dalej tą ulicą na zachód do ul. Kasz-
tanowej, następnie ulicą Kasztanową na pół-
noc do granicy miasta, następnie granicą 
miasta do mostu kolejowego na rzece Ka-
mienna; 

39/ Obwód Nr 41 (Nr 32 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od miejscowości Nietulisko Du-
że droga, a dalej rzeka Świślina do zachod-
niego krańca wsi Pawłów; od zachodu: droga 
Kolonia Rzepin I - Michałów Miejski; od pół-
nocy: droga Michałów Miejski - Styków - 
Brody; od wschodu: rzeka Kamienna na od-
cinku Brody - Rudnik, dalej droga Rudnik - 
Nietulisko Duże; 

40/ Obwód Nr 42 (Nr 33 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od wsi Wieloborowice rzeka 
Pokrzywianka do wsi Cząstków, dalej droga 
Cząstków - Sosnówka; od zachodu: droga 
Sosnówka - Nowy Bostów - Wawrzeńczyce - 
Jadowniki - Kolonia Rzepin do rzeki Świślina; 
od północy: rzeka Świślina; od wschodu: rze-
ka Pokrzywianka do wsi Wieloborowice; 

41/ Obwód Nr 43 (Nr 34 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Bostów - Krajków - Grab-
ków - Dąbrowa Górna - Bodzentyn; od za-
chodu: droga Bodzentyn - Sieradowice - 
Śniadka do rzeki Świślina; od północy: rzeka 
Świślina, Bronkówka do granicy lasu w rejo-
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nie wsi Bronkowice, dalej granicą LP do 
skrzyżowania z drogą Rzepin - Michałów; od 
wschodu: od granicy lasu droga Kolonia Rze-
pin - Jadowniki - Wawrzeńczyce - Kolonia 
Bostów do skrzyżowania z drogą Bostów - 
Chybice; 

42/ Obwód Nr 44 (Nr 35 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Bodzentyn - Stara Wieś, 
skąd droga na południowy zachód do granicy 
lasu ŚPN, dalej granicą ŚPN do miejscowości 
Zajamnie, następnie droga do miejscowości 
Zaciszowice; od zachodu: od m. Zaciszowice 
droga Jęgrzna - Łączna do stacji kolejowej 
Łączna; od północy: tor kolejowy do drogi 
biegnącej w kierunku wsi Podłazie i tą drogą, 
a następnie granicą lasu przez przysiółek 
Orzechówka do Wzdołu Rządowego i dalej 
droga Wzdół Rządowy przez Kamionkę, Starą 
Wieś do rzeki Świśliny, dalej rzeką Świśliną; 
od wschodu: granicą lasu państwowego  
(ok. 900 m.), następnie na południe drogą lo-
kalną przez Śniadkę, Sieradowice do skrzy-
żowania z drogą Tarczek - Bodzentyn i tą 
drogą do Bodzentyna; 

43/ Obwód Nr 45 (Nr 36 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od granicy ŚPN droga Bęczków 
- Podlesie do rzeki Lubrzanka i południowego 
krańca wsi Ciekoty, dalej droga Ciekoty - 
Brzezinki do przecięcia ze strumieniem bez 
nazwy, następnie tym strumieniem do rzeki 
Lubrzanka i rzeką Lubrzanką do toru kolejo-
wego: od zachodu: torem kolejowym do skrzy-
żowania z drogą Kielce - Suchedniów (w miej-
scowości Barcza), dalej tą drogą na płd do  
m. Kajetanów, następnie drogą na płn. przez 
Gruszkę do toru kolejowego Kielce - Skarżysko; 
od północy: torem kolejowym do skrzyżowania 
z drogą Zaciszowice - Zajamnie, następnie dro-
gą przez Zajamnie i granicą LP do granicy ŚPN; 
od wschodu: granicą ŚPN do m. Bęczków - 
Podlesie; 

44/ Obwód Nr 46 (Nr 37 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od drogi Zaciszowice - Zajamnie 
tor kolejowy Skarżysko - Kielce do wsi Gole-
niawy; od zachodu: od toru kolejowego w  
m. Goleniawy droga Bartków - Samsonów - 
gajówka Samsonów - Podlesie - Komorniki; 
od północnego wschodu: droga Komorniki - 
leśniczówka Wilczy Bór, dalej droga na 
wschód do gajówki Rosochy, skąd na połu-
dnie (zielony szlak turystyczny) do skrzyżo-
wania z linią podziału powierzchniowego  
LP pomiędzy oddziałami 145-146, 168-169, 
193-194, 217-218, stąd drogą i granicą adm. 
gmin Bliżyn i Zagnańsk do skrzyżowania z dro-

gą do Zalezianki, następnie droga (granica 
adm. gminy Łączna) Zalezianka - Gózd Zaszosie 
do toru kolejowego Kielce - Skarżysko; 

45/ Obwód Nr 47 (Nr 38 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od drogi Nr - 7 w rejonie Dą-
browy - granicą adm. m. Kielce do toru kole-
jowego Kielce - Skarżysko; od zachodu: tor 
kolejowy do stacji Tumlin i dalej drogą przez 
Dąbrówkę; od północy: droga Dąbrówka - 
Samsonów - Bartków do toru kolejowego i 
torem do drogi Lekomin - Kajetanów; od 
wschodu: droga Lekomin - Kajetanów - Wi-
śniówka - Dąbrowa; 

46/ Obwód Nr 48 (Nr 39 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od toru kolejowego Kielce - 
Skarżysko ulicami: Piekoszowską a następnie 
Piekoszowską do granicy adm. miasta Kielce, 
a następnie droga Szczukowice - Stara Wieś-
Bugaj - Bobrza, dalej drogą do skrzyżowania z 
drogą Przyjmo - Samsonów; od północy: 
droga Ćmińsk Kościelny - Dąbrówka; od 
wschodu: droga Dąbrówka do st. kolejowej 
Tumlin i dalej torem kolejowym do ul. Grun-
waldzkiej; 

47/ Obwód Nr 49 (Nr 40 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Bugaj - Starwczyn; od za-
chodu: droga Strawczyn - Niedźwiedź i rzeka 
na odcinku Niedźwiedź - Mokry Bór do prze-
cięcia z drogą Stachura - Skoki, dalej tą drogą 
przez Skoki do Grzymałkowa; od północy; 
droga Grzymałków - Mniów; od wschodu: 
droga Mniów - Bobrza - Bugaj; 

48/ Obwód Nr 50 (Nr 41 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Hucisko - Piotrowiec - 
Snochowice; od zachodu: droga Snochowice-
Olszówka do skrzyżowania z drogą Sarbice - 
Jóźwików, dalej droga Sarbice do północne-
go skraju wsi Jóźwików; od północy: droga 
Jóźwików - Łysów - Kłucko - Straszów - Le-
śniówka - Grzymałków; od wschodu: droga 
ze wsi Grzymałków do płd krańca wsi Skoki, a 
dalej drogą w kierunku wsi Stachura  
ok. 1200 m. do przecięcia ze strumieniem bez 
nazwy i tym strumieniem przez Mokry Bór - 
Niedźwiedź do drogi Hucisko - Strawczyn; 

49/ Obwód Nr 51 (Nr 42 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Grabownica - Marianów - 
Mieczyn - Jakubów; od zachodu; droga Jaku-
bów - Wojciechów - Skałka Nowa, stąd na 
północny zachód do strumienia bez nazwy  
(ok. 1000 m.) i dalej tym strumieniem do wsi 
Antonielów i droga Antonielów - Rudniki; od 
północy: droga Rudniki - Krężołek do końca 
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wsi Sarbice; od wschodu: droga Sarbice - Ol-
szówka - Snochowice - Okrajki - Orczów do 
wschodniego skraju wsi Grabownica; 

50/ Obwód Nr 52 (Nr 43 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Jakubów - Krasocin; od 
zachodu: droga Krasocin - Oleszno, dalej 
drogą do przecięcia CMK, następnie CMK do 
przecięcia z rzeką Czarna, dalej rzeka Czarna 
do przecięcia z drogą Oleszno - Wólka i tą 
drogą do m. Wólka; od północy: droga Wólka 
- Mnin - Rudniki; od wschodu: droga Rudniki 
- Antonielów i strumień do wsi Skałka, dalej 
droga Skałka Nowa - Wojciechów - Jakubów; 

51/ Obwód Nr 53 (Nr 101 w województwie piotr-
kowskim) 
Od południa: od m. Oleszno drogą przez Ko-
zia Wieś - Futerał do rz. Czarna i dalej tą rzeką 
do drogi Komorniki - Rzewuszyce, dalej dro-
ga Rzewuszyce - Kluczewsko, od zachodu: 
droga Kluczewsko - Pilczyca - Stanowiska - 
Boża Wola - Kolonia Boża Wola w kierunku 
północno-zachodnim do skrzyżowania z dro-
gą Dobromierz - Zaostrów; od północy: od 
skrzyżowania drogi Dobromierz - Zaostrów z 
drogą Kolonia Boża Wola - Stanowiska droga 
przez m. Józefów - Góry Mokre; od wschodu: 
droga Góry Mokre - Żeleźnica - Oleszno; 

52/ Obwód Nr 54 (Nr 102 w województwie piotr-
kowskim) 
Od południa: od m. Kurzelów droga Kurzelów 
- Maluszyn do przecięcia z rz. Pilicą od zacho-
du: rz. Pilica do m. Krzętów; od północy: dro-
ga Krzętów - Piaski - Mrowina - Dobromierz - 
Kowale do skrzyżowania z drogą Kolonia Bo-
ża Wola - Stanowiska; od wschodu: od m. Ko-
lonia Boża Wola droga Boża Wola - Stanowi-
ska - Pilczyca - Kluczewsko do m. Kurzelów; 

53/ Obwód Nr 61 (Nr 44 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Szewna - Podszkodzie - 
Strupice; od zachodu: droga Strupice - Cho-
cimów - Kunów do rzeki Kamienna, następnie 
rzeka Kamienna do mostu kolejowego; od 
północy: rzeka Kamienna na wschód do uj-
ścia rzeki Modły; od wschodu: lewym brze-
giem rzeki Modły na południe, a następnie na 
zachód do mostu w ciągu ulicy Podgórze, i 
przedłużeniem ulicy Poprzecznej do mostu na 
Modle, na południe ulicą Poprzeczną do gra-
nicy adm. miasta Ostrowiec do drogi Szewna 
- Podszkodzie; 

54/ Obwód Nr 62 (Nr 45 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Strupice - Waśniów - Bo-
leszyn i strumieniem bez nazwy do rzeki Po-
krzywianka; od zachodu: rzeka Pokrzywianka - 
Świślina do drogi Starachowice - Ostrowiec; 

od północy i wschodu: droga Nietulisko Duże 
- Kunów - Chocimów - Strupice; 

55/ Obwód Nr 63 (Nr 46 w województwie kielec-
kim) 
Od wschodu i południa: droga Sadowie - 
Ruszkowiec - Czerwona Góra - Garbacz; od 
zachodu: droga Garbacz - Boksyce - Strupice; 
od północy: droga Strupice - Podszkodzie - 
Szewna, a dalej granica adm. m. Ostrowiec 
Św.; od wschodu: od granicy adm m. Ostro-
wiec Św. droga Ostrowiec Św - Miłków - Rzu-
chów - Sadowie; 

56/ Obwód Nr 64 (Nr 47 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Janowice - Nagorzyce - 
Mirogonowice - Sarnia Zwola - Stara Słupia, 
następnie ulicą Świętokrzyską i dalej drogą 
do granicy ŚPN; od zachodu: granica ŚPN do 
drogi polnej do Mirocic i tą drogą do przecię-
cia z drogą Miłocice - Bodzentyn. Dalej tą 
drogą w kierunku wschodnim do mostu 
drewnianego na rzece Pokrzywianka w  
m. Trochowiny, następnie rzeką Pokrzywian-
ka do mostu na drodze do miejscowości 
Serwis, następnie drogą przez Rudki do 
skrzyżowania z drogą Bostów - Osiedle Gór-
ne; od północy: drogą przez Osiedle Górne 
do przecięcia rzeką Pokrzywianka w rejonie 
wsi Cząstków, następnie strumień bez nazwy 
do m. Boleszyn, a dalej droga Boleszyn - Wa-
śniów - Strupice; od wschodu: droga Strupice 
- Boksyce - Garbacz - Janowice; 

57/ Obwód Nr 65 (Nr 163 w województwie kielec-
kim) 
Od południowego zachodu: od zachodniego 
krańca wsi Hucisko granicą ŚPN do skrzyżo-
wania z drogą polną prowadzącą do wschod-
niego krańca wsi Kąty, stąd drogą do m. Sta-
ra Wieś; od północy: droga Stara Wieś - Bo-
dzentyn - Dąbrowa Górna - Grabków - Kraj-
ków - Bostów; od wschodu: od wsi Bostów 
drogą na południe przez Rudki do miejsco-
wości Serwis i dalej drogą do mostu na rzece 
Pokrzywianka, następnie rzeką Pokrzywianka 
w kierunku zachodnim do mostu drewniane-
go w miejscowości Grochowiny. Dalej drogą 
polną do skrzyżowania z drogą Mirocice - 
Bodzentyn. Od skrzyżowania drogą przez 
Mierocice na południe do zachodniego krań-
ca wsi Hucisko i granicy ŚPN; 

58/ Obwód Nr 66 (Nr 164 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Bartoszowiny - Koszary - 
Huta Stara - Bieliny Poduchowne - Bieliny 
Kapitulne - Porąbki - Krajno Południowe; od 
zachodu: od przecięcia drogi Górno - Krajno 
drogą na północ do miejscowości Wilków i 
granicy ŚPN; od północy i wschodu: granicą 
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ŚPN do drogi polnej do zachodniego krańca 
m. Bartoszowiny; 

59/ Obwód Nr 67 (Nr 48 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Górno - Radlin; od za-
chodu: droga Radlin - Leszczyny - Mąchocice 
Kapitulne - Masłów - Nademłyn; od północy: 
droga Masłów - Brzezinki - Ciekoty, dalej 
strumień bez nazwy i droga polna do granicy 
ŚPN, dalej granicą ŚPN do drogi Wilków - 
Krajno; od wschodu: droga Wilków - Krajno - 
Górno; 

60/ Obwód Nr 68 (Nr 49 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Radlin - Cedzyna - Doma-
szewice do granicy adm. m. Kielce; od za-
chodu: granica adm. m. Kielce do drogi Nr - 7 
w rejonie Dąbrowy, dalej droga Nr - 7 Dą-
browa - Wiśniówka - Kajetanów do toru kole-
jowego; od północnego wschodu: tor kolejo-
wy do rzeki Lubrzanka, dalej rzeka Lubrzanka 
do wsi Brzezinki, skąd droga Brzezinki - Na-
demłyn - Mąchocice Kapitulne - Leszczyny - 
Radlin; 

61/ Obwód Nr 69 (Nr 50 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od Szczukowic tor kolejowy do 
skrzyżowania z drogą Jaworznia - Piekoszów, 
dalej droga Piekoszów - Wincentów - Roma-
nów - Łubno - Łosień do rzeki Łososina; od 
zachodu: rzeka Łososina a następnie jej do-
pływ do przecięcia drogi Promnik - Ruda 
Strawczyńska; od północy: droga Ruda 
Strawczyńska - Strawczyn - Bugaj; od wscho-
du: droga Bugaj - Stara Wieś - Szczukowice 
do toru kolejowego; 

62/ Obwód Nr 70 (Nr 51 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: ujście strumyka o nieznanej na-
zwie do rzeki Łososiny w rejonie wsi Fanisła-
wiczki, dalej strumyk do drogi Grabownica - 
Eustachów Duży; od zachodu: od przecięcia 
się strumyka droga Eustachów Duży - Orczów 
Okrajki - Snochowice; od północy: droga 
Snochowice - Piotrowiec - Hucisko - Niedź-
wiedź; od wschodu i południowego wschodu: 
droga Niedźwiedź - Strawczyn na odcinku do 
przecięcia się z drogą Ruda Strawczyńska, da-
lej rzeka Łososina do ujścia strumyka o nie-
znanej nazwie w rejonie wsi Fanisławiczki; 

63/ Obwód Nr 71 (Nr 52 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od rzeki Łososina - tor kolejowy 
do wsi Skorków i droga Skorków - Występy; 
od zachodu: droga Występy - Mieczyn; od 
północy: droga Mieczyn - Marianów - Gra-
bownica: od wschodu: od wsi Grabownica 

strumieniem bez nazwy, dalej rzeka Łososina 
do toru kolejowego Kielce - Włoszczowa; 

64/ Obwód Nr 72 (Nr 53 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Skorków - Cieśle - Lu-
dwinów do przecięcia z granicą adm. gmin 
Krasocin i Małogoszcz, następnie północną 
granicą lasu wsi Czostków - Dąbrówka do to-
ru kolejowego, dalej torem kolejowym do 
Ludyni; od zachodu: droga Ludynia - Zakrze - 
Nowy Dwór - Krasocin; od północy: droga 
Krasocin - Mieczyn; od wschodu: droga Mie-
czyn - Występy - Skorków; 

65/ Obwód Nr 73 (Nr 54 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: tor kolejowy od Ludyni do stacji 
kolejowej Włoszczowa, stąd drogą do miasta 
Włoszczowa; od zachodu: droga Włoszczowa 
- Biadaszek - Oleszno; od północnego wscho-
du: droga Oleszno - Krasocin - Nowy Dwór - 
Ludynia do toru kolejowego; 

66/ Obwód Nr 74 (Nr 55 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Włoszczowa - Danków 
Duży - Kurzelów; od zachodu: droga Kurze-
lów - Kluczewsko; od północy: droga Klu-
czewsko - Rzewuszyce - Komorniki, skąd rze-
ką Czarną do wsi Kozia Wieś i droga do 
Oleszna; od wschodu: droga Oleszno - Cha-
łupki - Biadaszek - Włoszczowa; 

67/ Obwód Nr 75 (Nr 56 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od skrzyżowania drogi Jeżowice 
z drogą Łachów - Wincentów i tą drogą przez 
Rudniki do przecięcia z rzeką Zwlecza; od za-
chodu: rzeka Zwlecza przez Pękowiec - Wólkę, 
dalej drogą do granicy adm. woj. świętokrzy-
skiego i śląskiego do rzeki Pilica; od zachodu: 
rzeka Pilica do miejscowości Maluszyn; od 
północy: droga Maluszyn - Kurzelów; od 
wschodu: droga Kurzelów - Jeżowice - Młyn 
Nadolnik - Osiny - Papiernia do skrzyżowania 
z drogą do Wincentowa; 

68/ Obwód Nr 82 (Nr 57 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Kolonia Baćkowice - Piór-
ków - Łagów; od zachodu: droga Łagów - 
Zamkowa Wola - Paprocice - Dębniak - Nowa 
Słupia; od północy: droga Nowa Słupia - Sta-
ra Słupia - Sarnia Zwola - Mirogonowice - Mi-
lejowice - Kraszków; od wschodu: droga 
Kraszków - Podlesie - Kolonia - Baćkowice; 

69/ Obwód Nr 83 (Nr 58 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Łagów - Złota Woda - Le-
chówek - Lechów; od zachodu: droga Lechów 
- Bartoszowiny i dalej na północ drogą polną 
do granicy ŚPN; od północy: granicą ŚPN do 
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drogi do Nowej Słupii, następnie ulicą Świę-
tokrzyską do przecięcia z drogą Nowa Słupia - 
Wólka Milanowska; od wschodu: droga Wól-
ka Milanowska - Dębniak - Paprocice - Zam-
kowa Wola - Łagów; 

70/ Obwód Nr 84 (Nr 59 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Lechów - Makoszyn - 
Belno - Napęków - Smyków - Wójtostwo - Da-
leszyce; od zachodu: droga Daleszyce - Górno - 
Krajno Południowe; od północy: droga Krajno 
Południowe - do wschodniego krańca wsi Po-
rąbki, dalej droga Bieliny Kapitulne - Bieliny 
Poduchowne - Huta Stara Koszary - Bartoszo-
winy; od wschodu: droga Bartoszowiny - Le-
chów; 

71/ Obwód Nr 85 (Nr 60 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Daleszyce - Słopiec - Bor-
ków do przecięcia z rzeką Belnianka; od połu-
dnia i zachodu: rzeka Belnianka, Lubrzanka, 
Warkocz do przecięcia z drogą Niestachów - 
Radlin i tą drogą do Radlina; od północy: dro-
ga Radlin - Górno; od wschodu: droga Górno 
- Daleszyce; 

72/ Obwód Nr 86 (Nr 61 w województwie kielec-
kim) 
Od południowego zachodu: droga Papiernia - 
Suków - Kielce ulicami: Wojska Polskiego - 
Ogrodowa - Żytnia do przecięcia z torem ko-
lejowym Kielce - Skarżysko, dalej torem kole-
jowym na północ do granicy adm. m. Kielce; 
od południa i wschodu: granica adm. m. Kiel-
ce do ulicy Sandomierskiej, następnie ulicą 
Sandomierską do granicy adm. miasta i dalej 
drogą Cedzyna - Radlin; od wschodu: droga 
Radlin- Niestachów, a dalej strumień War-
kocz do przecięcia z drogą Papiernia - Suków; 

73/ Obwód Nr 87 (Nr 62 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: rzeka Czarna Nida od wsi Ma-
rzysz do wsi Morawica; od zachodu: droga 
Morawica - Bilcza - do granicy adm. m. Kiel-
ce, dalej ulica Ściegiennego do skrzyżowania 
z ul. Ogrodową; od północnego wschodu:  
ul. Wojska Polskiego - do granicy adm.  
m. Kielce, dalej droga Suków - Papiernia do 
przecięcia z rzeką Lubrzanka i dalej rzeka Lu-
brzanka do ujścia do Czarnej Nidy; 

74/ Obwód Nr 88 (Nr 63 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od miejscowości Morawica rze-
ka Czarna Nida do toru kolejowego Kielce - 
Jędrzejów w rejonie Wolicy; od zachodu: tor 
kolejowy do przecięcia z ul. Żytnią; od półno-
cy: ulica Żytnia - Ogrodowa do ul. Ściegien-
nego; od wschodu: ul. Ściegiennego do gra-

nicy adm. m. Kielce i dalej droga Bilcza - Mo-
rawica; 

75/ Obwód Nr 89 (Nr 64 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od toru kolejowego Kielce - Wo-
lica droga Radkowice - Chęciny; od zachodu: 
droga Chęciny - Zelejowa, dalej obwodnica 
na odcinku Zelejowa - Szewce, a następnie 
droga Szewce - Zawada i droga lokalna Za-
wada - Łaziska - Piekoszów; od północy: dro-
ga Piekoszów do toru kolejowego Kielce - 
Włoszczowa, dalej torem kolejowym do prze-
cięcia z drogą Piekoszów - Górki Szczukow-
skie i tą drogą do ulicy Piekoszowskiej i tą 
ulicą do toru kolejowego; od wschodu: tor 
kolejowy do przecięcia z drogą Radkowice - 
Chęciny; 

76/ Obwód Nr 90 (Nr 65 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od wschodniego krańca wsi Ze-
lejowa droga lokalna Gałęzice - Bławatków - 
Lesica, a dalej tor kolejowy Kielce - Często-
chowa do mostu na rzece Łososina w rejonie 
wsi Wesoła; od zachodu: rzeka Łososina do 
przecięcia z drogą Korczyn - Łosień; od pół-
nocy: droga Łosień - Stare Łubno - Romanów 
- Wincentów - Piekoszów; od wschodu: od 
wsi Piekoszów droga lokalna Łaziska - Zawa-
da - Szewce, dalej obwodnica na odcinku 
Szwce - Zelejowa; 

77/ Obwód Nr 91 (Nr 66 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od toru kolejowego Kielce - Wo-
lica rzeka Czarna Nida do jej ujścia; od za-
chodu: rzeka Biała Nida do przecięcia z do-
pływem Hutka, dalej rzeka Hutka do drogi 
Bławatków - Gałęzice w rejonie Góry Ostrów-
ka; od północy: droga Gałęzice - Zelejowa, 
dalej droga Zelejowa - Chęciny - Radkowice 
do toru kolejowego Kielce - Wolica; od 
wschodu: tor kolejowy do przecięcia z rzeką 
Czarna Nida; 

78/ Obwód Nr 92 (Nr 67 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: rzeka Nida i Łososina od jej uj-
ścia do drogi ze wsi Bocheniec; od zachodu: 
rzeka Łososina do wsi Kopaniny, dalej droga ze 
wsi Kopaniny do toru kolejowego; od północy: 
tor kolejowy Częstochowa - Kielce do rejonu 
wsi Lesica; od wschodu: droga Lesica - Bławat-
ków do zachodniego skraja wsi Gałęzice, skąd 
rzeka Hutka do jej ujścia do rz. Biała Nida; 

79/ Obwód Nr 93 (Nr 68 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Bocheniec - Małogoszcz - 
Mieronice - Żarczyce Duże - Kozłów; od za-
chodu: droga Kozłów - Czostków do przecię-
cia toru kolejowego Ludynia - Skorków; od 
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północy: od toru kolejowego północną grani-
cą lasu wsi Czostków - Dąbrówka do drogi i 
dalej droga Ludwinów - Cieśle - Skorków do 
toru kolejowego, następnie torem na odcinku 
Skorków - Kopaniny; od wschodu: droga Ko-
paniny do rzeki Łososiny i rzeką Łososiną do 
mostu we wsi Bocheniec; 

80/ Obwód Nr 94 (Nr 69 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Rembiechowa - Węgle-
szyn - Łopata - Zakrzów - Lipno; od zachodu: 
droga Lipno - Kozłów; od północy i wschodu: 
droga Kozłów - Żarczyce Duże, następnie 
droga polna Żarczyce Duże przez Wygnanów 
do miejscowości Rembiechowa; 

81/ Obwód Nr 95 (Nr 70 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Błogoszów - Ogarka - 
Rogienice; od zachodu: droga Rogienice - 
Konieczno - Nieznanowice do przecięcia z to-
rem kolejowym Częstochowa - Kielce; od 
północy tor kolejowy do przecięcia z drogą 
Kozłów - Czostków; od wschodu: od toru ko-
lejowego droga Kozłów - Lipno - Błogoszów; 

82/ Obwód Nr 96 (Nr 71 w województwie kielec-
kim) 
Od południowego zachodu: droga Bebelno 
Kolonia - Ludwinów - Kąty - Czarnca - Włosz-
czowa; od północy: droga Włoszczowa - 
Włoszczowa st. kolejowa i tą drogą do toru 
kolejowego, następnie torem kolejowym do 
przecięcia z drogą Belina - Ludynia; od 
wschodu: od przecięcia z torem kolejowym 
drogą do m. Nieznanowice - Konieczno - Be-
belno Kolonia; 

83/ Obwód nr 97 (Nr 72 w województwie kieleckim) 
Od południa: droga Czarnca - Żelisławice - 
Wincentów; od zachodu droga Wincentów - 
Łachów na odcinku ok. 2 km do przecięcia się 
z drogą do Janowa, dalej drogą Papiernia - 
Osiny - Młyn Nadolnik - Jeżowice - Kurzelów; 
od północy: droga Kurzelów - Danków Duży - 
Włoszczowa; od wschodu: droga Włoszczowa 
- Czarnca; 

84/ Obwód Nr 106 (Nr 73 w województwie kielec-
kim) 
Od południowego wschodu: droga Las Wło-
stów (Stobiec) - Jastrzębska Wola - Zbelutka - 
Sadków; od zachodu: droga Sadków - Wola 
Łagowska - Łagów; od północy: droga Łagów 
- Zagościniec; od wschodu: droga Zagości-
niec - Wszachów - Porąbki Górne - Las Wło-
stów (Stobiec); 

85/ Obwód Nr 107 (Nr 74 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Sadków - Bardo - Kierdo-
ny do skrzyżowania z drogą Koziel - Czyżów; 
od zachodu: droga Czyżów - Koziel do stru-

mienia bez nazwy, następnie tym strumie-
niem pomiędzy wsią Czyżów a Koszary do 
granicy lasu, dalej pomiędzy oddziałami  
124-133, 121-122, 124-139 do drogi Orłowiny 
- Lechów i tą drogą do Lechowa (szkoła); od 
północy: droga Lechów - Lechówek - Złota 
Woda - Łagów; od wschodu: droga Łagów - 
Wola Łagowska - Sadków; 

86/ Obwód Nr 108 (Nr 75 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: rzeka Czarna na odcinku od 
miejscowości Drogowle - Smyków; od za-
chodu: rzeka Czarna na odcinku Smyków - 
Leonów, dalej strumyk od wsi Leonów do 
przecięcia się z drogą Daleszyce - Ociesęki, 
dalej tą drogą na płd - wschód do granicy la-
su (oddz.179), dalej granicą lasu państwowe-
go do drogi „Widełkowski Gościniec” po-
między oddziałami 65, 43 a 83 do pól wsi Wi-
dełki, następnie na północ granicą lasu pań-
stwowego do północno - zach. krańca wsi 
Widełki (Zarobiny) i dalej drogą do miejsco-
wości Makoszyn; od północy: droga Mako-
szyn - Lechów; od wschodu: droga od szkoły 
w miejscowości Lechów do m. Orłowiny po-
między oddziałami 124-139, 122-121, 133-124 
do pól wsi Czyżów, następnie strumieniem 
bez nazwy pomiędzy wsią Czyżów a Koszary 
do drogi Koziel - Czyżów i tą drogą do skrzy-
żowania z drogą Bardo - Kierdony i dalej na 
południe strumieniem bez nazwy do ujścia 
do rzeki Czarna w m. Drogowle; 

87/ Obwód Nr 109 (Nr 76 w województwie kielec-
kim) 
Od południowego zachodu: droga Cisów - 
Daleszyce; od północy: droga Daleszyce-
Smyków - Napęków - Belno - Makoszyn; od 
wschodu: droga Makoszyn - Boskowiny - Wi-
dełki, dalej od północno-zach. krańca wsi Wi-
dełki (Zarobiny) granicą lasu państwowego 
do drogi „Widełkowski Gościniec” i tą drogą 
pomiędzy oddziałami 43, 65 a 83 do pól wsi 
Cisów, dalej granicą lasu (oddziały 83, 167, 
159, 172, 179) do drogi Cisów - Daleszyce; 

88/ Obwód Nr 110 (Nr 77 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Smyków - Czarna - Osiny 
- Zawada - Pierzchnica; od zachodu: droga 
Pierzchnica - Szczecno - Borków - Słopiec 
Rządowy - Daleszyce; od północy i wschodu: 
droga Daleszyce - Cisów do przecięcia z rzeką 
Czarna w miejscowości Mały Bór; od wscho-
du: rzeka Czarna do przecięcia z drogą Smy-
ków - Czarna; 

89/ Obwód Nr 111 (Nr 78 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Pierzchnica - Skrzelczyce 
- Lisów - Komorówki; od zachodu: droga Li-
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sów - Wola Morawicka - Morawica do mostu 
na rzece Czarna Nida; od północy: od mostu 
we wsi Morawica rzeka Czarna Nida do ujścia 
rzeki Belnianki, dalej rzeka Belnianka do prze-
cięcia z drogą Borków - Słopiec; od wschodu: 
droga Borków - Szczecno - Pierzchnica; 

90/ Obwód Nr 112 (Nr 79 w województwie kielec-
kim) 
Od południa i zachodu: droga Lisów - Dębina - 
Obice - Drochów Górny - Chmielowice - Łuko-
wa - Ostrów; od północy: od wsi Ostrów rzeka 
Czarna Nida do mostu we wsi Morawica; od 
wschodu: droga Morawica - Wola Morawicka - 
Lisów; 

91/ Obwód Nr 113 (Nr 80 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Łukowa - Gajówka - So-
kołów Górny - Sokołów Dolny; od zachodu: 
droga Sokołów Dolny - Brzegi do przecięcia z 
rzeką Nidą; od północy: rzeka Nida, dalej rze-
ka Czarna Nida do przecięcia z drogą we wsi 
Ostrów; od wschodu: droga Ostrów - Łuko-
wa; 

92/ Obwód Nr 114 (Nr 81 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Wierzbica Górna - Sobków 
- Sobków Nida do rzeki Nida, dalej rzeka Nida 
od Sobkowa do Mokrska skąd droga Mokrsko - 
Mokrsko Górne - Wólka Kawęcka - Smyków-
Mnichów - Górka - Rudki; od zachodu i północ-
nego wschodu: od wschodniej strony stawów 
Rudki rzeką Jedlnica do rzeki Biała Nida i dalej 
Białą Nidą, a następnie Nidą do drogi Brzegi - 
Sokołów Dolny, dalej droga Brzegi - Sokołów 
Dolny - Sokołów Górny - Wierzbica Górna; 

93/ Obwód Nr 115 (Nr 82 w województwie kielec-
kim) 
Od wschodu i południa: rzeka Biała Nida od 
rejonu wsi Papiernia do miejscowości Tyniec; 
od zachodu: droga Tyniec - Węgleszyn; od 
północy: droga Węgleszyn - Rębiechowa, da-
lej droga polna do Wygnanowa, następnie 
droga polna Wygnanów - Żarczyce Duże; od 
północy: droga Żarczyce Duże - Mieronice - 
Małogoszcz - Bocheniec, skąd rzeka Łososina 
do ujścia do rzeki Biała Nida w rejonie wsi 
Papiernia; 

94/ Obwód Nr 116 (Nr 83 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: rzeka Biała Nida na odcinku Ty-
niec - Podłazie; od zachodu: droga Podłazie - 
Dąbie skąd granicą adm. gmin Włoszczowa i 
Oksa do przecięcia z drogą Kol. Ogarska - 
Błogoszów; od północy: droga Kol. Ogarska - 
Błogoszów - Lipno - Zalesie - Zakrzów - Łopa-
ta - Węgleszyn; od wschodu: droga Węgle-
szyn - Tyniec do rzeki Biała Nida; 

95/ Obwód Nr 117 (Nr 71 w województwie czę-
stochowskim) 
Od południa: od skrzyżowania drogi Dąbie - 
Kossów drogą przez Radków - Dzierzgów do 
skrzyżowania z drogą w kierunku Bałkowa; od 
zachodu: drogą w kierunku Bałkowa do rowu 
przed stawami, dalej rowem na północ do 
granicy lasu państwowego, granicą ok. 200 m 
do drogi polnej za stawami, stąd na zachód 
do drogi do Zagorcza, dalej drogą przez Za-
górze do m. Krzepin; od północy: drogą Krze-
pin - Bebelno do Konieczna; od wschodu: od  
m. Konieczno drogą na południowy-wschód 
przez Rogienice - Ogarka do skrzyżowania 
drogi Ogarka - Błogoszów z granicą admini-
stracyjną gmin Oksa i Włoszczowa, dalej gra-
nicą administracyjną do m. Dąbie, dalej dro-
gą Dąbie - Kossów do skrzyżowania z drogą 
do Radkowa; 

96/ Obwód Nr 118 (Nr 72 w województwie czę-
stochowskim) 
Od południa: od stawów rybnych drogą przez 
Bałków - Bichniów do torów kolejowych Za-
wiercie - Włoszczowa; od zachodu: torami ko-
lejowymi do skrzyżowania z drogą Żelisła-
wiczki - Czarnca; od północy: od torów kole-
jowych drogą przez Czarnca - Kąty do skrzy-
żowania z drogą Wiśniowa Wola - Bebelno; 
od wschodu: drogą przez Ludwinów - Bebel-
no - Zastawie - Krzepin - Zagórcze - Cieszynie - 
Nowinki, dalej drogą polną do rowu przed sta-
wami i rowem do drogi Bałków - Dzierzgów; 

97/ Obwód Nr 119 (Nr 57 w województwie czę-
stochowskim) 
Od południa: od skrzyżowania torów kolejo-
wych Włoszczowa - Zawiercie z drogą Bichniów 
- Secemin, drogą przez Secemin - Brzozowa w 
kierunku Koniecpola do drogi Michałów - Alek-
sandrów; od zachodu: drogą Michałów - Alek-
sandrów do torów kolejowych Koniecpol - 
Włoszczowa, dalej torami kolejowymi do stru-
mienia Zwlecza i tym strumieniem do m. Rud-
niki; od północy: od m. Rudniki drogą przez Że-
lisławice - Vincentów - Żelisławiczki do torów 
kolejowych Włoszczowa - Zawiercie; od wscho-
du torami kolejowymi do skrzyżowania z drogą 
Bichniów - Secemin; 

98/ Obwód Nr 127 (Nr 84 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od mostu na rzece Łagownica w 
miejscowości Mocha - rzeka Łagownica a da-
lej brzeg zbiornika Chańcza do miejscowości 
Fąfara, skąd droga polna ok. 300 m. do drogi 
asfaltowej Szydłów - Raków i tą drogą do ko-
lejki wąskotorowej Pągowiec - Potok, dalej 
torem kolejki na długości ok. 2,5 km, skąd 
drogą na północny zachód do miejscowości 
Nowiny do rzeki Czarna i rzeką Czarna do 
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wschodniego krańca miejscowości Drogowle. 
Od miejscowości Drogowłe strumyk w kier. 
północnym do przecięcia z drogą polną Wola 
Wąkopna - Bardo; od północy: droga Wola 
Wąkopna - Bardo - Sadków - Zbelutka Stara; 
od wschodu: droga Zbelutka Stara - Rado-
stów - Szumsko - Mocha do mostu na rzece 
Łagownica; 

99/ Obwód Nr 128 (Nr 85 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od drogi Potok - Brzeziny tor ko-
lejki wąskotorowej do drogi Rudki - Drugnia i 
dalej tą drogą przez Zalesie do miejscowości 
Drugnia; od zachodu: droga Drugnia - Podsto-
ła - Smyków; od północy: rzeka Czarna na od-
cinku Smyków - zachodni kraniec wsi Drogo-
wle; od wschodu: droga Drogowle - Nowiny - 
Księża Niwa - Potok do toru kolejki wąskotoro-
wej; 

100/ Obwód Nr 129 (Nr 86 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Drugnia Zakarczmie - 
Wierzbie do przecięcia z torem kolejki wąskoto-
rowej, dalej torem kolejki do wschodniego 
krańca wsi Strojnów, następnie droga Strojnów 
- Podlesie - Picelajda do drogi Chmielnik - 
Pierzchnica; od zachodu: droga Chmielnik - 
Pierzchnica; od północy: droga Pierzchnica - 
Osiny - Czarna do skrzyżowania z drogą Pod-
stoła - Holendry; od wschodu: droga Holendry - 
Podstoła - Drugnia Zakarczmie; 

101/ Obwód Nr 130 (Nr 87 w województwie kielec-
kim) 
Od południa i zachodu: droga Chmielnik - Ce-
liny - Piotrkowice - Lisów - Zaborze - Skrzel-
czyce; od północy: droga Skrzelczyce - 
Pierzchnica; od wschodu: droga Pierzchnica - 
Suchowola - Chmielnik; 

102/ Obwód Nr 131 (Nr 88 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Chmielnik - Przededworze - 
Holendry do rzeki Morawka na drodze Holen-
dry - Samostrzałów; od zachodu: od drogi Ho-
lendry - Samostrzałów rzeką Morawka do prze-
cięcia ze strumieniem bez nazwy w rejonie wsi 
Suliszów, dalej strumieniem bez nazwy do 
przecięcia drogi Gołuchów - Włoszczowice; od 
zachodu: droga od wsi Włoszczowice i dalej do 
wsi Rozdole; od północy: droga Rozdole - Obi-
ce - Pastwiska - Lisów; od północnego wscho-
du: droga Lisów - Piotrkowice - Chmielnik; 

103/ Obwód Nr 132 (Nr 89 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Włoszczowice - Samo-
rządki, dalej granica adm. gminy Kije i Sob-
ków do rzeki Nida w miejscu przecięcia Nidy 
z drogą do Rębowa; od zachodu: rzeka Nida 
od wsi Rębów do Sobkowa; od północy: dro-

ga Sobków - Wierzbica Górna - Gajówka - Łu-
kowa; od wschodu: droga Łukowa - Chmie-
lowice - Drochów Górny - Goździec - Włosz-
czowice; 

104/ Obwód Nr 133 (Nr 90 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: rzeka Brzeźnica od ujścia do Nidy 
do wsi Kopaniny, dalej droga Kopaniny - Piaski 
do granicy adm. m. Jędrzejów; od zachodu: 
granica miasta i tor kolejowy Jędrzejów - Kielce 
do drogi Rudki - Mnichów; od północy: od toru 
kolejowego droga Rudki - Mnichów - Smyków - 
Wola Kawęcka - Mokrsko; od wschodu: od 
miejscowości Mokrsko rzeka Nida do ujścia 
rzeki Brzeźnica; 

105/ Obwód Nr 134 (Nr 91 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od granicy adm. miasta Jędrze-
jów droga Jędrzejów - Nagłowice do skrzy-
żowania z drogą Warzyn - Cierno; od zacho-
du: droga Cierno - Cierno Żabieniec - Dzia-
dówki - Caców - Tyniec; od północy: rzeka 
Biała Nida od Tyńca do ujścia dopływu Jed-
nica; od wschodu: ciek wodny Jednica - pół-
nocno wschodni brzeg stawów Rudki do toru 
kolejowego Jędrzejów - Kielce, dalej torem 
kolejowym do granicy adm. m. Jędrzejów; 

106/ Obwód Nr 135 (Nr 92 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od skrzyżowania z drogą Wa-
rzyn - Cierno drogą Jędrzejów - Nagłowice do 
miejscowości Zdanowice Zawodzie, dalej 
droga Zdanowice Zawodzie - Rakoszyn - Ja-
ronowice do granicy adm. Województw świę-
tokrzyskiego i śląskiego; od zachodu: granica 
województwa do przecięcia z drogą Jarono-
wice - Chycza do skraju lasu, dalej brzeg lasu 
do wsi Kossów i droga Kossów - Podłazie; od 
północy: rzeka Biała Nida na odcinku Podłazie 
- Tyniec; od wschodu: droga Tyniec - Caców - 
Cierno Żabieniec do drogi Jędrzejów - Na-
głowice; 

107/ Obwód Nr 136 (Nr 91 w województwie czę-
stochowskim) 
Od południa: od drogi Chlewice - Górki gra-
nicą administracyjną gmin Sędziszów i Rad-
ków do drogi Moskorzew - Słupia Jędrzejow-
ska i tą drogą do Moskorzewa; od zachodu: 
od Moskorzewa drogą do m. Dzierzgów; od 
północy: droga Dzierzgów - Raków - Kossów; 
od wschodu: od m. Kossów skrajem lasu do 
granicy administracyjnej gmin Sędziszów i 
Radków i ta granicą do drogi Chlewice - Górki; 

108/ Obwód nr 137 (Nr 92 w województwie czę-
stochowskim) 
Od południa: od m. Moskorzew drogą w kie-
runku północno-wschodnim do m. Drużyko-
wa; od zachodu: od m. Drużykowa drogą 
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przez Rędziny - Ojsławice - Czaryż do skrzy-
żowania z drogą Bichniów - Bałków; od pół-
nocy: drogą przez Bałków - Górki do  
m. Dzierzgów; od wschodu: drogą z Dzierz-
gowa do Moskorzewa; 

109/ Owód Nr 138 (Nr 73 w województwie często-
chowskim) 
Od południa: od m. Drużkowa drogą przez 
Starzyny do m. Przyłęk; od zachodu: od  
m. Przyłęk drogą przez Brzostek - Kluczyce -
Zwlecza do Secemina; od północy: z Secemi-
na drogą na południowy-wschód przez m. 
Bichniów do drogi Wałkonowy Górne - Cza-
ryż; od wschodu: drogą przez Czaryż - Wola 
Czaryska - Ojsławice - Rędziny do m. Druży-
kowa; 

110/ Obwód Nr 139 (Nr 74 w województwie czę-
stochowskim) 
Od południa i zachodu: od mostu na rz. Pilica 
w m. Łąkietka, dalej rz. Pilicą do torów kole-
jowych w Koniecpolu; od północy: torami ko-
lejowymi do skrzyżowania z drogą Teodorów 
- Aleksandrów, dalej tą drogą na połunie do 
drogi Koniecpol - Secemin i tą drogą do Se-
cemina; od wschodu: z Secemina drogą przez 
Zwlecza - Kluczyce - Brzotek do mostu na  
rz. Pilica; 

111/ Obwód Nr 147 (Nr 93 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Kurozwęki - Szydłów - 
Wola Żyzna - Solec Piaski; od zachodu: droga 
Solec Piaski - Grabki Duże - Brzeziny - Księża 
Niwa; od północy: droga Księża Niwa do toru 
kolejki wąskotorowej Potok - Pągowiec, dalej 
torem do drogi Raków - Szydłów; od wscho-
du: droga Raków - Szydłów do drogi polnej i 
tą drogą do miejscowości Fąfara (ok. 300 m.), 
następnie zachodni brzeg zbiornika Chańcza i 
nurt rzeki Czarna do drogi do Kurozwęk i tą 
drogą do skrzyżowania z drogą Kurozwęki - 
Szydłów; 

112/ Obwód Nr 148 (Nr 94 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Grabki Duże - Skadla - Glinka 
- Gnojno; od zachodu: droga Gnojno - Poręba - 
Gorzakiew - Kąty do toru kolejki wąskotorowej; 
od północy: tor kolejki wąskotorowej na odcinku 
Rudki - Potok; od wschodu: droga Potok (od sta-
cji) - Brzeziny - Grabki Duże; 

113/ Obwód Nr 149 (Nr 95 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Gnojno - Zrecze Duże - 
Chmielnik; od zachodu: droga Chmielnik -
Pierzchnica do skrzyżowania z drogą do 
Strojnowa; od północy: od drogi Chmielnik - 
Pierzchnica droga Podlesie - Strojnów i tor 
kolejki wąskotorowej do przecięcia z drogą 
Wierzbie - Drugnia, dalej droga Drugnia - Za-

lesie do toru kolejki wąskotorowej i torem do 
przecięcia z drogą Rudki - Wygoda; od 
wschodu: od toru droga Rudki - Kąty - Gorza-
kiew - Poręba - Gnojno; 

114/ Obwód Nr 150 (Nr 96 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: tor kolejki wąskotorowej od wsi 
Sędziejowice do przecięcia z torem kolejo-
wym Kielce - Busko; od zachodu: od kolejki 
wąskotorowej tor kolejowy Busko - Kielce do 
przecięcia z drogą Brzeście - Włoszczowice i 
tą drogą do Włoszczowic; od północy: Włosz-
czowice - Gołuchów do przecięcia ze stru-
mieniem bez nazwy, dalej strumieniem bez 
nazwy do przecięcia z rzeką Morawką od 
wschodu: rzeka Morawka do przecięcia z 
drogą Chmielnik - Kije, dalej tą drogą do za-
chodniego brzegu lasu (Kolonia Samostrza-
łów) i dalej drogą polną Kol. Samostrzałów - 
Podlesie do przecięcia z torem kolejki wąsko-
torowej; 

115/ Obwód Nr 151 (Nr 97 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od toru kolejowego Kielce - Busko 
kolejka wąskotorowa Stawiany - Hajdaszek do 
rzeki Nida; od zachodu: rzeka Nida do rejonu 
wsi Rębów i granica adm. gminy Kije; od pół-
nocy: granica adm. gminy Kije i Sobków i dro-
ga Samorządki - Włoszczowice; od wschodu: 
droga Włoszczowice - Kije, dalej tor kolejowy 
Kielce - Busko do przecięcia z torem kolejki wą-
skotorowej; 

116/ Obwód Nr 152 (Nr 98 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: od rzeki Nida droga Szczery Bór 
- Bełk - Mierzwin; od zachodu: droga Mierz-
win - Imielno - Dzierszyn - Dalechowy - Ja-
sionna - Lścin do rzeki Brzeźnica; od północy: 
rzeka Brzeźnica do rzeki Nida w rejonie wsi 
Borszowice; od wschodu: rzeka Nida od rejo-
nu wsi Borszowice do drogi do miejscowości 
Mierzwin; 

117/ Obwód Nr 153 (Nr 99 w województwie kielec-
kim) 
Od południa: droga Mierzwin - Grudzyny - 
Zagaje; od zachodu: droga Zagaje - Łysaków - 
Ludwinów - Jędrzejów do granicy adm. mia-
sta Jędrzejów; od północy: droga Piaski - Ko-
paniny do uregulowanego koryta rzeki Brzeź-
nica do drogi Lścin - Niebyła; od wschodu: 
droga Lścin - Jasionna - Dalechowy - Dzier-
szyn - Imielno - Mierzwin; 

118/ Obwód Nr 154 (Nr 100 w województwie kie-
leckim) 
Od południowego zachodu: rzeka Mierzawa 
na odcinku od wschodniego skraja wsi Nie-
gosławice do drogi Wodzisław - Jędrzejów i 
dalej droga Mierzawa - Jędrzejów do granicy 
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adm. miasta Jędrzejów; od północy i wschodu: 
od granicy adm. miasta droga Jędrzejów - Lu-
dwinów - Łysaków - Zagaje - Niegosławice do 
przecięcia z rzeką Mierzawa; 

119/ Obwód Nr 155 (Nr 101 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: rzeka Mierzawa od drogi Wodzi-
sław - Jędrzejów do przecięcia toru kolejowego 
Sędziszów - Jędrzejów; od zachodu: od rzeki 
Mierzawa tor kolejowy do stacji Potok, dalej 
droga Potok - Piaski - Warzyn Drugi - Warzyn 
Pierwszy - Cierno do skrzyżowania z drogą Na-
głowice - Jędrzejów; od północy: droga Cierno 
Zaszosie - Jędrzejów do granicy adm. miasta; 
od wschodu: od granicy adm. miasta droga 
Jędrzejów - Wodzisław do przecięcia z rzeką 
Mierzawa; 

120/ Obwód Nr 156 (Nr 102 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od mostu na rzece Mierzawa i w 
miejscu przebiegu toru kolejowego Jędrze-
jów - Sędziszów rzeką Mierzawa do Sędzi-
szowa; od zachodu: droga Sędziszów - Trzci-
niec do przecięcia z drogą Rakoszyn - Jaro-
nowice; od północy: droga Rakoszyn - Zda-
nowice Zawodzie - Zdanowice - Cierno; od 
wschodu: droga Cierno - Warzyn Pierwszy - 
Warzyn Drugi - Piaski - Potok stacja kolejowa, 
a dalej tor kolejowy do mostu na rzece Mie-
rzawa; 

121/ Obwód Nr 157 (Nr 103 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Sędziszów - Gródek - 
Tarnawa - Nowa Wieś - Słupia; od zachodu: 
droga Słupia - Rawka do granicy adm. woje-
wództw świętokrzyskiego i śląskiego od rejo-
nu wsi Rawka do miejscowości Jaronowice; 
od północy: droga Jaronowice - Rakoszyn; od 
wschodu: droga Rakoszyn - Trzciniec - Sędzi-
szów; 

122/ Obwód Nr 158 (Nr 104 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Tarnawa - Szałas - Bugaj 
- Raszków do granicy adm. gminy Słupia, da-
lej tą granicą do granicy adm. Województw 
śląskiego i świętokrzyskiego, następnie tą 
granicą do drogi do wsi Dąbrowica; od za-
chodu i północy: od granicy adm. wojewódz-
twa droga Dąbrowica - Obiechów do przecię-
cia z rzeką Pilica i dalej tą rzeką, a następnie 
granicą adm. woj. świętokrzyskiego i śląskie-
go do północnego krańca wsi Rawka; od 
wschodu: droga Rawka - Słupia - Tarnawa; 

123/ Obwód Nr 164 (Nr 105 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Tuczępy - Chałupki Siecz-
kowskie - Kargów - Bosowice - Palonki; od 
zachodu: droga Palonki - Przyborów - Macie-

jowice - Raczyce - Skadla; od północy: droga 
Skadla - Grabki Duże; od wschodu: droga 
Grabki Duże - Solec Piaski - Wola Żyzna - 
Nowe Gacki - Podlesie - Tuczępy; 

124/ Obwód Nr 165 (Nr 106 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od skrzyżowania drogi Raczyce 
- Palonki z drogą Balice - Bosowice granica 
biegnie drogą do strumienia Bród i tym stru-
mieniem przez wsie Służów Mały - Wygoda 
Słabkowska do drogi Busko - Chmielnik; od za-
chodu: droga Młyny - Chmielnik; od północy: 
droga Chmielnik - Gnojno - Glinka - Skadla; od 
wschodu: droga Skadla - Raczyce - Maciejowi-
ce - Palonki do skrzyżowania z drogą Balice - 
Bosowice; 

125/ Obwód Nr 166 (Nr 107 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Wygoda Kozińska - Szaniec 
- Galów; od zachodu: droga Galów - Chrabków 
- Pustki - Borków - Śmigłowiec, następnie dro-
gą Gartatowice - Stawiany do przecięcia z to-
rem kolejki wąskotorowej; od północy: tor ko-
lejki wąskotorowej do przecięcia z drogą do 
Podlesia, dalej na północ droga polna Podlesie - 
Kol. Samostrzałów do skrzyżowania z drogą Kije 
- Chmielnik i dalej tą drogą do Chmielnika; od 
wschodu: droga Chmielnik - Wygoda Kozińska; 

126/ Obwód Nr 167 (Nr 108 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od granicy adm. gmin Busko i 
Pińczów droga Szarbków - Włochy - Pińczów; 
od zachodu: droga Pińczów - Brzeście - Haj-
daszek do skrzyżowania z torem kolejki wą-
skotorowej; od północy: tor kolejki wąskoto-
rowej do przecięcia z drogą Stawiany - Garta-
towice; od wschodu: od toru kolejki droga 
Gartatowice - Borków do granicy adm. gmin 
Busko i Pińczów; 

127/ Obwód Nr 168 (Nr 109 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od mostu na drodze Pińczów - 
Skrzypiów rzeka Nida do ujścia rzeki Mierzawa; 
od zachodu: rzeka Nida do skrzyżowania z to-
rem kolejki wąskotorowej (most kolejowy); od 
północy: tor kolejki wąskotorowej do przecięcia 
z drogą Kije - Brzeście; od wschodu: droga Kije 
- Brzeście - Pińczów do mostu na drodze Piń-
czów - Skrzypiów; 

128/ Obwód Nr 169 (Nr 110 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od wsi Michałów rzeka Mierza-
wa do przecięcia z drogą Lubcza - Jędrzejów; 
od zachodu: droga Lubcza - Niegosławice - 
Podzagaje; od północy: droga Podzagaje - 
Opatkowice Drewniane - Mierzwin - Bełk - 
Szczery Bór do rzeki Nida; od wschodu: rzeka 
Nida, a następnie Mierzawa do wsi Michałów; 
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129/ Obwód Nr 170 (Nr 111 w województwie kie-

leckim) 
Od południa: droga Brzezinki - północny kra-
niec wsi Sadki, dalej droga leśna a następnie 
granica adm. gmin Książ W-ki i Wodzisław do 
drogi państwowej Nr 7; od zachodu: droga  
Nr 7 Świątniki - Wodzisław - Klemencice - 
Mierzawa; od północnego wschodu: od drogi 
Nr 7 rzeka Mierzawa do przecięcia z drogą 
Strzeszkowice - Piotrkowice, dalej tą drogą na 
południe do Piotrkowic, a następnie droga 
Piotrkowice - Nawarzyce - Brzezinki; 

130/ Obwód Nr 171 (Nr 112 w województwie kie-
leckim) 
Od południa i zachodu: droga Wodzisław - 
Łany - Kaziny - Zielonki - Sędziszów do rzeki 
Mierzawa; od północy; rzeka Mierzawa na 
odcinku od Sędziszowa do mostu na drodze 
Jędrzejów - Wodzisław; od wschodu: droga 
od mostu na rzece Mierzawa do Wodzisławia; 

131/ Obwód Nr 172 (Nr 113 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od drogi Nr 7 w rejonie wsi Ol-
szówka Stara droga polna i granica adm. 
gmin Książ Wielki i Wodzisław do przecięcia z 
drogą Wodzisław - Klimontów i dalej tą drogą 
w kierunku zach. do przecięcia z drogą Skorup-
ków - Wierzbica; od zachodu: droga Skorupków 
- Gniewięcin - Sędziszów; od północy: droga 
Sędziszów - Zielonki - Kaziny - Wodzisław; od 
wschodu: droga Wodzisław - Książ Wielki do 
wsi Olszówka Stara; 

132/ Obwód Nr 173 (Nr 114 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od rejonu wsi Wierzbica rzeką 
Mierzawa i granicą adm. gmin Kozłów i Sę-
dziszów do granicy adm. województw świę-
tokrzyskiego i śląskiego do rejonu wsi Przełaj 
Czapiecki; od zachodu: granica lasu i granica 
adm. gmin Sędziszów i Słupia do przecięcia z 
drogą Raszków - Bugaj; od północy: droga 
Bugaj - Szałas - Tarnawa - Gródek - Sędzi-
szów; od wschodu: droga Sędziszów - Gnie-
więcin - Klimontówek - Wierzbica do rzeki 
Mierzawa; 

133/ Obwód Nr 177 (Nr 115 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Beszowa - Pacanów - Mie-
tel - Stopnica; od północnego zachodu: droga 
Stopnica - Pieczonogi - Strzelce do mostu na 
rzece Wschodnia; od północy: rzeka Wschodnia 
do rejonu wsi Podlesie; od wschodu: droga 
Podlesie - Borzymów - Beszowa do przecięcia z 
drogą Pacanów - Łubnice; 

134/ Obwód Nr 178 (Nr 116 w województwie kie-
leckim) 
Od zachodu: droga Stopnica - Kąty Nowe - Ja-
strzębiec - Żerniki Dolne - Kargów; od północy: 

droga Kargów - Chałupki Sieczkowskie - Tuczę-
py - Zapusty - Góra - Januszkowice - Niziny; od 
północnego wschodu: droga Niziny - Strzelce - 
Pieczonogi - Stopnica; 

135/ Obwód Nr 179 (Nr 117 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Stopnica - Smogorzów; od 
zachodu: droga Smogorzów - Strzałków - Ko-
łaczkowice - Janina - Bugaj - Budy - Palonki; od 
północy: droga Palonki - Bosowice - Kargów; 
od wschodu: droga Kargów - Żerniki Dolne - 
Jastrzębiec - Stopnica; 

136/ Obwód Nr 180 (Nr 118 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Smogorzów - Busko od 
wsi Kozówki do granicy adm. miasta Busko-
Zdr.; od zachodu: granica adm. m. Busko-Zdr. 
do zbiegu z drogą Busko - Chmielnik, dalej 
droga Mikułowice - Wygoda Kozińska do wsi 
Młyny; od północy: strumyk przez wsie Wy-
goda Borzykowska - Służów Mały - Posada 
do wschodniego brzegu stawów wsi Budy; 
od wschodu: droga Budy - Ogonów - Janina - 
Grabda - Chrusty - Grobie - Żerniki Górne do 
przecięcia z drogą Smogorzów - Bronina; 

137/ Obwód Nr 181 (Nr 119 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Łatanice - Skorocice - do 
strumyka, dalej strumyk w kierunku zachod-
nim przez Biniątki do wsi Kostki Małe; od za-
chodu: droga Kostki Małe - Gościniec, a dalej 
granica lasu do styku z torem kolejowym i tor 
kolejowy do zachodniego krańca wsi Kame-
duły, a następnie droga Kameduły - Galów; od 
północy: droga Galów - Szaniec do przecięcia z 
drogą Busko-Zdr. - Chmielnik; od wschodu: 
droga przez wieś Mikułowice do granicy adm. 
miasta Busko-Zdr. i zachodnią granicą miasta 
do Sanatorium Górka, a dalej droga do Łatanic; 

138/ Obwód Nr 182 (Nr 120 w województwie kie-
leckim) 
Od południa i zachodu: droga Busko - Piń-
czów na odcinku od wsi Gościniec przez Bo-
gucice - Pasturkę do drogi polnej, odległej od 
granicy admin. miasta Pińczów ok. 550 m, da-
lej tą drogą w kierunku północno-wschodnim 
ok. 800 m do przecięcia z inną drogą polną, 
dalej drogą w kierunku północno-zachodnim 
ok. 300 m do drogi biegnącej za ogródkami 
działkowymi, następnie drogą będącą prze-
dłużeniem ulicy Grodziskowej do linii energe-
tycznej, dalej tą linią na odległości ok. 400 m, 
następnie od linii energetycznej w kierunku 
zachodnim do granicy admin. m. Pińczów i tą 
granicą do przecięcia z drogą asfaltową Piń-
czów - Chmielnik; od północy: droga Pińczów 
- Włochy - Szarbków - Chrabków do przecię-
cia z granicą administracyjną gmin Pińczów i 
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Chmielnik, dalej granicą adm. gmin do drogi 
do Chrabkowa; od wschodu: droga Chrabków 
- Galów - Kameduły, następnie tor kolejowy 
na odcinku Kameduły - Las Winiarski i 
wschodni brzeg lasu Bogucice do przysiółka 
Gościniec; 

139/ Obwód Nr 183 (Nr 121 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Chroberz - Wojsławice - 
Mozgawa - Młodzawy; od zachodu droga 
Młodzawy - Skrzypiów - Pińczów; od północy: 
droga Pińczów - Pasturka - Bogucice - Gości-
niec; od wschodu: droga Gościniec - Kostki 
Małe - Gacki Osiedle - Chroberz; 

140/ Obwód Nr 184 (Nr 122 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od skrzyżowania dróg Chroberz - 
Pińczów z drogą Mozgawa - Kozubów, droga 
Kozubów - Podwale - Bugaj - Sadkówka - Boj-
nówka - Węchadłów; od zachodu: zachodni 
brzeg lasu węchadłowskiego, dalej droga Ew-
cin - Krysin - Wola Lubecka, następnie rów 
(strumyk) do Sędowic; od północy rzeka Mie-
rzawa na odcinku od Sędowic do ujścia do Ni-
dy, a dalej rzeka Nida do przecięcia z drogą 
Pińczów - Skrzypiów; od wschodu: droga Piń-
czów - Młodzawy Duże - Młodzawy Małe - Mo-
zgawa; 

141/ Obwód Nr 185 (Nr 123 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Węchadłów - Przezwody - 
Kalinówka - Pisarzówka - Wola Knyszyńska; od 
zachodu: od wsi Wola Knyszyńska granicą 
gmin Książ Wielki i Działoszyce, następnie dro-
gą przez m. Sadki oraz brzegiem lasu, dalej 
drogą przez Brzezinki Nawarzyce do skrzyżo-
wania z drogą Nawarzyce - Piotrkowice i tą 
drogą w kierunku zach. do wschodniego krańca 
wsi Piotrkowice, skąd drogą w kierunku pół-
nocnym do przecięcia z rzeką Mierzawa; od 
północy: rzeka Mierzawa do wsi Sędowice; od 
wschodu: od wsi Sędowice strumień bez na-
zwy do drogi w Woli Lubeckiej, następnie dro-
ga Wola Lubecka - Krysin - Ewcin do zachod-
niego brzegu lasu węchadłowskiego, dalej 
skrajem lasu do drogi Węchadłów - Przezwody; 

142/ Obwód Nr 187 (Nr 128 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: rzeka Wisła na odcinku od wsi 
Warszawa do drogi Szczucin - Pacanów; od za-
chodu: od mostu w Szczucinie droga Słupia - 
Pacanów; od północy: droga Pacanów - 
Sroczków - Lesisko, a dalej na wschód grani-
ca gmin Pacanów - Łubnice na odcinku  
ok. 800 m.; od wschodu: od granicy gmin Pa-
canów - Łubnice droga na południe do Zbo-
rówka, następnie Gace Słupieckie - Zalesie Sta-
re - Warszawa do rzeki Wisła; 

143/ Obwód Nr 188 (Nr 129 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: kanał Strumień od wsi Słupia 
do Ludwinowa; od zachodu: droga Ludwinów 
- Zielonki - Janów; od północy: droga Janów 
- Włosnowice - Piestrzec - Wójeczka - Mietel; 
od północy: droga Mietel - Szczeglin - Paca-
nów; od wschodu: droga Pacanów - Słupia 
do kanału Strumień; 

144/ Obwód Nr 189 (Nr 130 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Piestrzec - Włosnowice - 
Solec Zdr.; od zachodu: droga Solec Zdr. w 
kierunku Piasku Małego na dł. ok. 2 km, dalej 
droga Żuków - Kików - Zagaje Kikowskie - 
Topola do zbiegu z drogą Smogorzów - 
Stopnica; od północy: droga Podlasek - Stop-
nica - Mietel; od wschodu: droga Mietel - Wó-
jeczka - Piestrzec; 

145/ Obwód Nr 190 (Nr 131 w województwie kie-
leckim) 
Od południa i zachodu: droga Solec Zdr. - 
Piasek Mały - Podkopcze - Gadawa - Baranów 
- Skotniki Małe - Szczaworyż - Kozówki - Żer-
niki Górne - Grobie - Podlesie - Chrusty - 
Grabda - Janina - Kotki - Bugaj; od północy i 
wschodu: droga Bugaj - Janina - Kołaczkowi-
ce - Strzałków - Smogorzów, a następnie 
droga do skrzyżowania drogi Smogorzów - 
Stopnica z drogą do wsi Topola, dalej drogą 
Topola - Zagaje Kikowskie - Kików - Żuków 
do zbiegu z drogą Solec - Piasek Mały; 

146/ Obwód Nr 191 (Nr 132 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Gadawa - Budzyń - Gaj - 
Komornice do przecięcia z drogą Wiślica - Ła-
tanice; od zachodu: droga przez Łatanice - 
Welinów do granicy adm. miasta Busko-Zdr. i 
tą granicą na wschód do drogi Busko - Stop-
nica; od północy: droga Busko - Bronina - 
Nw. Szczaworyż; od wschodu: droga Nw. 
Szczaworyż - Skotniki Małe - Olganów - Bara-
nów - Gadawa; 

147/ Obwód Nr 192 (Nr 133 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od drogi Łatanice - Wiślica droga 
w rejonie Góry Chochoł przez Sielec Rządowy 
do rzeki Nida w rejonie Jurkowa; od zachodu: 
rzeka Nida na odcinku Jurków - Chroberz, a da-
lej droga Chroberz - Gacki Osiedle do przecięcia 
z drogą Gacki - Kostki Małe; od północy: droga 
Gacki - Kostki Małe a następnie rów meliora-
cyjny do drogi Wełecz - Chotelek Zielony; od 
wschodu: droga Chotelek Zielony - Skorocice - 
Łatanice, a dalej droga na południe w kierunku 
Wiślicy do lasu w rejonie Góry Chochoł; 

148/ Obwód Nr 193 (Nr 134 w województwie kie-
leckim) 
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Od południa i zachodu: od rzeki Nida droga 
Jurków - Ludwinów do przecięcia z torem ko-
lejki wąskotorowej, dalej tor kolejki do miej-
scowości Złota Pińczowska oraz droga Złota - 
Lubowiec - Odrzywół - Wola Chroberska - 
Smyków - Zagórzyce - Kozubów; od północy i 
wschodu: droga Kozubów - Mozgawa - Woj-
sławice - Chroberz, a dalej rzeka Nida do Jur-
kowa; 

149/ Obwód Nr 194 (Nr 135 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Wola Chroberska - Zagaje 
Stradowskie - południowy brzeg lasu - Dębia-
ny, skąd droga Dębiany - Sudół - Dzierążnia - 
Szyszczyce do przecięcia z drogą do Mariano-
wa; od zachodu: droga Dzierążnia - Marianów i 
dalej południową i zachodnią granicą lasu do 
miejscowości Przecławka, a następnie droga 
Przecławka - Góry do miejscowości Bojnówka; 
od północy: droga Bujnówka - Sadkówka - le-
śnictwo Bugaj - Kozubów; od wschodu: droga 
Kozubów - Zagórzyce - Smyków - Wola Chro-
berska; 

150/ Obwód Nr 195 (Nr 136 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga z Marianowa do drogi Dzie-
rążnia - Szyszczyce, dalej droga Szyszczyce - 
Dębowiec - Ksawerów - Działoszyce a dalej 
drogą Działoszyce - Węchadłów do skrzyżowa-
nia z drogą Działoszyce - Słaboszów i wzdłuż tej 
drogi do przecięcia z granicą administracyjną 
gmin Działoszyce i Słaboszów; od zachodu: 
granicą adm. gminy Działoszyce w kierunku 
północnym do przecięcia z drogą Zaryszyn - 
Wola Knyszyńska; od północy: droga Wola 
Knyszyńska - Knyszyn - Pisarzówka i dalej na 
północ drogą Teodorów - Kalinówka - wschod-
nim krańcem wsi Przezwody a następnie drogą 
Węchadłów - Tomaszów - Bujnówka; od 
wschodu: droga Bujnówka - Przecławka, dalej 
zachodnią granicą lasu Przecławki do drogi w 
rejonie wsi Marianów i tą drogą do Marianowa; 

151/ Obwód Nr 196 (Nr 142 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: rzeka Wisła na odcinku Szczucin 
- Błotnowola; od zachodu: droga Błotnowola 
- Ludwinów; od północy: kanał Strumień do 
przecięcia z drogą w miejscowości Słupia; od 
wschodu: droga Słupia - Szczucin do rzeki 
Wisła; 

152/ Obwód Nr 197 (Nr 143 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: rzeka Wisła na odcinku Błotnowola 
- Nowy Korczyn; od zachodu i pomocy: droga 
Nowy Korczyn - Grotniki Duże - Ostrowce - Zie-
lonki; od wschodu: droga Zielonki - Ludwinów - 
Błotnowola do rzeki Wisła; 

153/ Obwód Nr 198 (Nr 144 w województwie kie-
leckim) 
Od południowego wschodu: droga Zielonki - 
Wełnin - Ostrowce - Grotniki Duże - Nowy 
Korczyn; od zachodu: droga Nowy Korczyn - 
Badrzychowice - Piasek Wielki do przecięcia z 
drogą Budzyń - Gadawa; od północy: droga 
Piasek Wielki - Gadawa - Podkopcze - Piasek 
Mały - Solec Zdrój - Zielonki; 

154/ Obwód Nr 199 (Nr 145 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od miejscowości Nowy Korczyn 
rzeka Nida przez Stary Korczyn - Czarkowy do 
wsi Zielonki; od zachodu: droga Zielonki - 
Wiślica - Gorysławice do wsi Lasek, skąd za-
ch. ścianą lasu do drogi Wiślica - Łatanice; od 
północy: droga Zawierzbie - Gaj - Budzyń do 
przecięcia z drogą Dobrowoda - Piasek Wiel-
ki; od wschodu: droga Budzyń - Piasek Wielki 
- Badrzychowice - Nowy Korczyn do przecię-
cia z rzeką Nida; 

155/ Obwód Nr 200 (Nr 146 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Czarkowy - Gościniec - 
Krzczonów; od zachodu: droga Krzczonów - 
Kamienna - Kolosy - Będziaki - Stawieszyce 
Stare - Jurków; od północy: droga Jurków - 
Sielec Rządowy do zbiegu z drogą Wiślica - 
Busko; od wschodu: droga przez Wiślicę - 
Zielonki do rzeki Nida i dalej rzeka Nida do 
wsi Czarkowy; 

156/ Obwód Nr 201 (Nr 147 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Stawieszyce - Soboszów 
(w kierunku m. Krzyż) - Czarnocin - Opatko-
wiczki - Bugaj; od zachodu: droga Bugaj - Dę-
biany - południowy brzeg lasu leśnictwa Za-
warża; od północy: południowy brzeg lasu 
Zawarża do drogi Zagaje Stradowskie - Wola 
Chroberska, dalej droga Wola Chroberska - 
Odrzywół - Lubowiec - Złota do toru kolejki 
wąskotorowej; od wschodu: tor kolejki wą-
skotorowej do drogi Stawieszyce - Jurków, 
dalej droga Jurków - Stawieszyce; 

157/ Obwód Nr 202 (Nr 148 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Topola - Skalbmierz od 
miejscowości Sielec Biskupi i tą drogą przez 
Rosiejów do granicy adm. gmin Skalbmierz i 
Racławice; od zachodu: granica adm. gmin 
Skalbmierz i Racławice a następnie gmin 
Działoszyce i Słaboszów do przecięcia z dro-
gą Działoszyce - Słaboszów, tą drogą do Dzia-
łoszyc i dalej na północ drogą Działoszyce - 
Dębowiec; od północy: droga Dębowiec - 
Szyszczyce - Dzierążnia - Dębiany; od wscho-
du droga Dębiany - Bieglów - Bugaj - Kujawki 
Małe - Sielec Kolonia do przecięcia z drogą 
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Topola - Skalbmierz w miejscowości Sielec 
Biskupi; 

158/ Obwód Nr 203 (Nr 152 w województwie kie-
leckim) 
Od wschodu i południa: od przejazdu pro-
mowego - rzeka Wisła do drogi Podskale - 
Rogów, dalej droga Rogów - Piotrkowice - 
Kol. Piotrkowice - Królewice - Czyżowice - 
Trębaczów do drogi Bogoria - Krzczonów; od 
północy: droga Krzczonów - Gościniec - Kol. 
Czarkowy - Czarkowy do rzeki Nida, dalej rze-
ka Nida do wsi Nowy Korczyn, następnie 
droga do przejazdu promowego na rzece Wi-
sła; 

159/ Obwód Nr 204 (Nr 153 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Czyżowice - Nowa Wieś - 
Grodowice - Byców - Zbeltowice - Cło-
Kazimierza Mała; od zachodu: strumień od wsi 
Kazimierza Mała do przecięcia z drogą Gabuł-
tów - Zagórzyce, a następnie drogą na północ 
przez Zięblice do drogi Krzyż - Mikołajów i tą 
drogą do miejscowości Krzyż, a dalej w kierun-
ku północnym drogą przez Cieszkowy do wsi 
Zawada; od północy: droga Zawada - Soboszów 
- Będziaki – Kolosy - Kosówka - Kamienna; od 
wschodu: droga Kamienna - Krzczonów - Tręba-
czów, dalej strumień i droga do Czyżkowic; 

160/ Obwód Nr 205 (Nr 154 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: od drogi Zięblice - Sypów do 
przecięcia z torem kolejki, dalej tor kolejki wą-
skotorowej do przecięcia z drogą do Cudzyno-
wic, a następnie droga Cudzynowice - Topola - 
Sielec; od zachodu: droga PGR Sielec - Sielec 
Kolonia - Kujawki Małe; od północy: droga Ku-
jawki Małe - Bugaj - Opatowiczki - Czarnocin - 
Zawada; od wschodu: droga Zawada - Ciesz-
kowy - Krzyż - Zięblice do przecięcia z torem ko-
lejki wąskotorowej; 

161/ Obwód Nr 206 (Nr 155 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Słonowice - Skorczów - 
Kamieńczyce - Boronice do granicy adm. wo-
jewództwa kieleckiego i krakowskiego i dalej 
tą granicą, a następnie granicą adm. gmin 
Skalbmierz i Pałecznica do rejonu wsi Nad-

zów; od zachodu: granica adm. gmin Skalb-
mierz i Pałecznica do miejscowości Rosiejów; 
od północy droga Rosiejów - Skalbmierz - To-
pola; od wschodu: droga Topola - Słonowice 
do przecięcia z drogą Skorczów - Donosy; 

162/ Obwód Nr 207 (Nr 157 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: rzeka Nidzica na odcinku od ujścia 
do Wisły do zachodniego krańca wsi Brończy-
ce, a dalej droga Brończyce - Dobiesławice; od 
zachodu: droga Dobiesławice – Podolany - 
Stradlice - Cło - Zbeltowice - Byców - Grodowi-
ce - południowy kraniec wsi Nowa Wieś; od 
północy i wschodu: droga Nowa Wieś - Czyżo-
wice - Królewice - Kol. Piotrkowice - Piotrkowi-
ce - Górny Rogów - Rogów - do rzeki Wisły i da-
lej Wisła do ujścia rzeki Nidzicy; 

163/ Obwód Nr 208 (Nr 158 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Cło - Stradlice - Plechów-
ka; od zachodu: droga Plechówka - Łyczaków 
- Odonów - Donosy - Słonowice - Topola; od 
północy: droga Topola - Cudzynowice do toru 
kolejki wąskotorowej, dalej torem do drogi Zię-
blice - Gabułtów; od wschodu: od toru kolejki 
wąskotorowej droga Kazimierza Mała - Cło; 

164/ Obwód Nr 209 (Nr 160 w województwie kie-
leckim) 
Od południa: droga Podgaje Łapszowskie - 
Łapszów - Książnice Małe - Biskupice do gra-
nicy adm. województw świętokrzyskiego i 
małopolskiego; od zachodu: granica woje-
wództwa do wsi Zadworze, dalej droga Za-
dworze - Wojsławice - Gorzków - Plechówka; 
od północy: droga Plechówka do przecięcia z 
drogą Stradlice - Podolany; od wschodu: 
droga Stradlice - Podolany - Dobiesławice - 
Podgaje Łapszowskie; 

165/ Obwód Nr 210 (Nr 161 w województwie kie-
leckim) 
Od południa i zachodu: granica adm. woje-
wództw świętokrzyskiego i małopolskiego na 
odcinku Podgaje - Boronice; od północy: dro-
ga Boronice - Kamieńczyce - Skorczów - Do-
nosy - Odonów; od wschodu: droga Odonów 
- Gorzków - Wojsławice do granicy adm. wo-
jewództwa. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 37/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 9 czerwca 2005r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Karczówka” 

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwa-
tu przyrody „Karczówka”, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

W/z Wojewody Świętokrzyskiego 
Wicewojewoda Świętokrzyski: J. Grzela 

  
Załącznik do rozporządzenia Nr 37/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 9 czerwca 2005r. (poz…..) 

 
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Karczówka” 

 
§ 1.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie 

przyrody „Karczówka”, zwanym dalej „rezerwa-
tem” jest zachowanie ze względów krajobrazo-
wych walorów estetycznych i rekreacyjnych krajo-
brazu wzgórza Karczówki. 

 
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje się 

przez: 
1) zachowanie ze względów naukowych, dydak-

tycznych i krajobrazowych drzewostanów so-
snowych w wieku wynoszącym około dwieście 
lat oraz o wyjątkowo atrakcyjnych estetycznie 
pokrojach drzew; 

2) zachowanie ze względów naukowych, dydak-
tycznych i krajobrazowych pozostałości górnic-
twa galeny w charakterystycznym dla regionu 
typie górnictwa szparowego; 

3) zachowanie ze względów naukowych, dydak-
tycznych i krajobrazowych licznie występują-
cych stanowisk gatunków roślin i zwierząt 
chronionych. 

 
§ 2. Identyfikację oraz określenie sposobów 

eliminacji lub ograniczania istniejących i poten-
cjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz ich skutków przedstawia tabela: 

 

Lp. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych  
i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych  
oraz ich skutków 

1 Niekontrolowana penetracja rezerwatu 1. Ustawienie tablic z informacją o ochronie rezerwatowej,  
2. Poruszanie się jedynie po istniejących drogach i ścieżkach 

2 Wykorzystanie terenu rezerwatu do 
motocrossu. 

1. Ustawienie tablic z informacją o ochronie rezerwatowej  
2. Stały nadzór nad rezerwatem uprawnionych służb 

3 Rozproszone zaśmiecenie terenu re-
zerwatu 

1. Oczyszczenie terenu rezerwatu ze śmieci  
2. Umieszczenie tablic informacyjnych przy wejściu na teren obiektu informujących o 

ochronie rezerwatowej 
4 Występowanie dzikich wysypisk śmieci 1. Oczyszczenie terenu rezerwatu ze śmieci;  

2. Stały nadzór nad rezerwatem uprawnionych służb  
3. Umieszczenie tablic informacyjnych przy wejściu na teren obiektu informujących o 

ochronie rezerwatowej; 
5 Kradzież drewna 1. Stały nadzór nad rezerwatem uprawnionych służb; 

2. Umieszczenie tablic informacyjnych przy wejściu na teren obiektu informujących o 
ochronie rezerwatowej; 

 
§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną 

czynną. 
 

§ 4. Określenie działań ochronnych na ob-
szarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, za-
kresu i lokalizacji tych działań przedstawia tabela: 
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Lp. Rodzaj działań Zakres działań Lokalizacja 
działań 

1. Prowadzić cięcia sanitarne zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym - 
według potrzeb;  

2. Oczyścić teren ze śmieci;  
3. Prowadzić stały nadzór nad rezerwatem w celu minimalizacji kradzieży drewna;  
4. Ustawić tablicę informacyjną przy wejściu do rezerwatu;  

1. 

5. w przypadku słabego odnowienia naturalnego prowadzić odnowienie sztuczne 
gatunkami zgodnymi z siedliskiem 

Działania wymienione w pkt. 1-3 i 5 
będą prowadzone na powierzchni 
2,69 ha 

143a 

1. Prowadzić cięcia sanitarne zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym; - 
według potrzeb  

2. Oczyścić teren ze śmieci;  
3. Prowadzić stały nadzór nad rezerwatem w celu minimalizacji kradzieży drewna;  
4. Ustawić tablicę informacyjną przy wejściu do rezerwatu.  

2. 

5. w przypadku słabego odnowienia naturalnego prowadzić odnowienie sztuczne 
gatunkami zgodnymi z siedliskiem 

Działania wymienione w pkt. 1-3 
i 5 będą prowadzone na po-
wierzchni 5,06 ha 

143b 

1. Prowadzić cięcia sanitarne zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym; - 
według potrzeb  

2. Oczyścić teren ze śmieci;  
3. Prowadzić stały nadzór nad rezerwatem w celu minimalizacji kradzieży drewna.  
4. Ustawić tablicę informacyjną przy wejściu do rezerwatu;  

3. 

5. w przypadku słabego odnowienia naturalnego prowadzić odnowienie sztuczne 
gatunkami zgodnymi z siedliskiem 

Działania wymienione w pkt. 1-3  
i 5 będą prowadzone na po-
wierzchni 0,84 ha 

143c 

1. Prowadzić stałą konserwację wiaty z ławkami;  
2. Prowadzić stały wywóz śmieci z koszy na śmieci zlokalizowanych w tym wy-

dzieleniu;  
3. Wykaszać polanę widokową oraz łąkę w południowej części wydzielenia raz na 

3-5 lat;  
4. W strefie ekotonowej przy granicy łąki i drzewostanu usuwać podrosty drzew 

raz na 3-5 lat;  
5. Ustawić znak zakazu zatrzymywania na terenie rezerwatu; 

4. 

6. Ustawić tablicę objaśniającą panoramę Kielc oraz widoczne pasmo Gór Świę-
tokrzyskich. 

Działania wymienione w pkt. 1- 4 
będą prowadzone na powierzchni 
1,92 ha 
 

143d 

1. Prowadzić cięcia sanitarne zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym; - 
według potrzeb 

  

2. Oczyścić teren ze śmieci;   
3. Prowadzić stały nadzór nad rezerwatem w celu minimalizacji kradzieży drew-

na. 
4. Ustawić tablicę informacyjną przy wejściu do rezerwatu; 

5. 

5. w przypadku słabego odnowienia naturalnego prowadzić odnowienie sztuczne 
gatunkami zgodnymi z siedliskiem 

Działania wymienione w pkt. 1-3 i 
5 będą prowadzone na powierz-
chni 4,87 ha 

143f 

6. 1. Prowadzić cięcia sanitarne zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym; - 
według potrzeb 

2. Oczyścić teren ze śmieci; 

Działania wymienione w pkt. 1-4 i 
6 będą prowadzone na powierz-
chni 11,21 ha 

143g 

 3. Prowadzić stały nadzór nad rezerwatem w celu minimalizacji kradzieży drewna;   
 4. W strefie ekotonowej przy granicy łąki i drzewostanu usuwać podrosty drzew 

raz na 3-5 lat. 
  

 5. Ustawić tablicę informacyjną przy wejściu do rezerwatu;   
 6. w przypadku słabego odnowienia naturalnego prowadzić odnowienie sztuczne 

gatunkami zgodnymi z siedliskiem 
  

 
§ 5. Wskazanie obszarów i miejsc udostęp-

nianych dla celów naukowych edukacyjnych, tury-
stycznych i rekreacyjnych oraz określenie sposo-
bów ich udostępniania przedstawia tabela: 

 

Lp. Cel udostępniania Obszary i miejsca  
udostępniane 

Sposoby udostępniania 

1) 
 

Zapoznanie się z walorami przy-
rodniczymi rezerwatu oraz wypo-
czynek na jego terenie 

Istniejące drogi i ścieżki rezer-
watu, także nie oznakowane jako 
szlak turystyczny 

 

1. Tylko i wyłącznie po wyznaczonych drogach i ścieżkach 
służących do pieszego, rowerowego lub konnego porusza-
nia się po rezerwacie, edukacja, rekreacja i turystyka wypo-
czynkowa.  

2)  Droga dojazdowa do klasztoru 2. Dopuszcza się także możliwość przejazdu do klasztoru 
pojazdami mechanicznymi.  

 
 

  3. Nie dopuszcza się możliwości parkowania samochodów na 
terenie rezerwatu. 

3) Naukowy Na obszarze całego rezerwatu Zgoda wojewody na wejście i prowadzenie badań naukowych. 

 
§ 6. Wprowadza się następujące ustalenia do 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, planu zago-
spodarowania przestrzennego województwa świę-
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tokrzyskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń zewnętrznych  
W celu ochrony zasobów krajobrazowych nie nale-
ży wznosić obiektów budowlanych 
1) na łące pomiędzy rezerwatem a osiedlem 

mieszkaniowym poza obiektami małej archi-
tektury; 

2) na pozostałych terenach położonych w strefie 
100 m od granicy rezerwatu poza obiektami 
małej architektury oraz niskich (N) wyższych 
niż dwie kondygnacje zgodnie z Rozporządze-
niem z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690) Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 38/2005 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 9 czerwca 2005r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Staw” 

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwa-

tu przyrody „Dziki Staw”, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

W/z Wojewody Świętokrzyskiego 
Wicewojewoda Świętokrzyski: J. Grzela 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 38/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 9 czerwca 2005r. (poz.........) 

 
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Staw” 

 
§ 1.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie 

przyrody „Dziki Staw”, zwanym dalej „rezerwa-
tem” jest zachowanie ze względów przyrodni-
czych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazo-
wych drzewostanu modrzewiowego oraz jeziorka 
potorfowego. 

 
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje się 

przez: 
1) zachowanie ze względów naukowych, dydak-

tycznych i krajobrazowych ponad stuletniego 
drzewostanu modrzewiowego - mezotroficz-
nego zbiorowiska lasu iglastego o imponują-
cych dymensjach, w dobrym stanie zdrowot-
nym; 

2) utrzymanie różnorodności siedlisk, gatunków 
flory i fauny związanych z ekosystemem wod-
nym jeziorka; 

3) zachowanie ze względów naukowych, dydak-
tycznych i krajobrazowych obszaru zróżnico-
wanego pod względem fitosocjologicznym i 
środowiskowym; 

4) zachowanie ze względów naukowych, dydak-
tycznych i krajobrazowych licznie występują-
cych stanowisk gatunków roślin i zwierząt 
chronionych. 

 
§ 2. Identyfikację oraz określenie sposobów 

eliminacji lub ograniczania istniejących i poten-
cjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz ich skutków przedstawia tabela: 

 

Lp. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych  
i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych  
oraz ich skutków 

1. Emisje przemysłowe. Stały monitoring stanu środowiska. 
2. Zmiana stosunków wodnych. 1. Wykluczenie wszelkich prac melioracyjnych. 
 Zanieczyszczenie wód zbiornika. 

 
2. Niedopuszczenie do wprowadzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń na obszarze re-

zerwatu. 
  3. Nadzór Służby Leśnej, egzekwowanie przepisów ochrony rezerwatowej. 
  4. Stały monitoring stanu środowiska 
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3.  Niekontrolowana penetracja rezerwatu. 1. Kontrole Państwowej Straży Rybackiej. 
 Połów ryb ze zbiornika wodnego. 2. Ograniczenie penetracji wnętrza rezerwatu (z wyjątkiem wyznaczonej ścieżki) poprzez 

częstszy nadzór i okresowe kontrole Służby Leśnej, egzekwowanie przepisów ochrony 
rezerwatowej 

  3. Odnowienie oznaczenia granic rezerwatu. 
  4. Ustawienie tablic urzędowych i informacyjnych. 

4.  Zaśmiecenie rezerwatu Ograniczenie penetracji wnętrza rezerwatu (z wyjątkiem wyznaczonej ścieżki) poprzez 
częstszy nadzór i okresowe kontrole Służby Leśnej, egzekwowanie przepisów ochrony 
rezerwatowej. 

5. Zagrożenie pożarowe. Stały nadzór przeciwpożarowy, zwłaszcza w okresie wiosennym. 

 
§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną 

czynną. 
 

§ 4. Określenie działań ochronnych na ob-
szarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, i lo-
kalizacji tych działań przedstawia tabela: 

 

Lp. Rodzaj działań Zakres działań Lokalizacja 
działań 

1. 1. Pozostawić do dalszej sukcesji naturalnej. Obserwacja 
spontanicznych procesów zachodzących w ekosystemie. 

Działania wymienione w pkt. 1-3 będą pro-
wadzone na powierzchni 0,58 ha 

343 a 

 2. Nadzór Służby Leśnej w celu egzekwowania przepisów 
ochrony rezerwatowej. 

  

 3. Wymiana lub uaktualnienie tablicy informacyjnej.   
 4. Ustawienie tablicy urzędowej.   
 5. Odnowienie oznaczenia granic rezerwatu Odnowienie granic na długości 350 m  

2. 1. Zabiegi ochronne o charakterze trzebieży wczesnej (2 na-
wroty w trakcie obowiązywania planu). 

1. Tw 5 m3/ha, 10 m3  

 2. Ograniczenie penetracji obszaru rezerwatu poza wyznaczoną 
ścieżką. 

z powierzchni wydzielenia w l 10-leciu drugi 
nawrót w kolejnym 10-leciu po ponownym 
pomiarze 

343 c 

 3. Nadzór Służby Leśnej w celu egzekwowania przepisów 
ochrony rezerwatowej. 

  

 4. Wymiana lub uaktualnienie tablicy informacyjnej. Działania wymienione w pkt. 1-3 będą pro-
wadzone na powierzchni 2,02 ha 

 

 5. Ustawienie tablicy urzędowej.   
 6. Odnowienie oznaczenia granic rezerwatu Odnowienie granic na długości 550 m.  

3.  1. Obserwacja spontanicznych procesów zachodzących w 
ekosystemie. 

Działania wymienione w pkt. 1-3 będą pro-
wadzone na powierzchni 2,43 ha 

343 d 

 2. Ograniczenie penetracji obszaru rezerwatu poza wyznaczoną 
ścieżką. Patrolowanie przez Państwową Straż Rybacką 

  

 3. Nadzór Służby Leśnej w celu egzekwowania przepisów 
ochrony rezerwatowej. 

  

4. 1. Pozostawiać w drzewostanie pojawiający się posusz i 
drzewa dziuplaste. 

Działania wymienione w pkt. 1-5 będą pro-
wadzone na powierzchni 1,49 ha 

343 g 

 2. Obserwacja spontanicznych procesów zachodzących w 
ekosystemie. 

  

 3. Ograniczenie penetracji obszaru rezerwatu poza wyzna-
czoną ścieżką. 

  

 4. Nadzór Służby Leśnej w celu egzekwowania przepisów 
ochrony rezerwatowej. 

  

 5. Wymiana lub uaktualnienie tablicy informacyjnej.   
 6. Ustawienie tablicy informacyjno-edukacyjnej.   
 7. Odnowienie oznaczenia granic rezerwatu. Odnowienie granic na długości 425 m  

 
§ 5. Wskazanie obszarów i miejsc udostęp-

nianych dla celów naukowych, edukacyjnych, tu-
rystycznych i rekreacyjnych oraz określenie spo-
sobów ich udostępniania przedstawia tabela: 

 

Lp. Cel udostępniania Obszary i miejsca 
udostępniane 

Sposoby udostępniania 

1. Edukacyjny turystyczny i 
rekreacyjny. Zapoznanie się 
z walorami przyrodniczymi 
rezerwatu. 

Wyznaczona ścieżka przyrodnicza. 
Trasa przebiega istniejącymi dro-
gami i ścieżkami. 

Tylko i wyłącznie po wyznaczonej ścieżce. Turystyka kwalifi-
kowana - w małych grupach z przewodnikiem z nadleśnictwa. 

2. Naukowy Na obszarze całego rezerwatu Zgoda wojewody na wejście i prowadzenie badań naukowych. 

 
§ 6. Wprowadza się następujące ustalenia do 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, planu zago-

spodarowania przestrzennego województwa świę-
tokrzyskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń zewnętrznych: 
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1/ uwzględnić na mapach planu zagospodarowa-

nia przestrzennego omawiany obiekt; 
2/ nie zmieniać form użytkowania terenu rezer-

watu na jakikolwiek inny od obecnie występu-
jącego; jedyną możliwością wykorzystania 
obiektu jest udostępnienie turystyczne; 

3/ nie zmieniać form użytkowania sąsiadujących z 
obiektem wydzieleń drzewostanowych; 

4/ w zakresie kształtowania bilansu wodnego na 
obszarze rezerwatu należy zachować istniejące 
warunki hydrologiczne. 
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   PREZES RADY MINISTRÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                      ZARZĄDZENIE Nr 72/2005 
            MAREK BELKA                                               WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 
Warszawa, dnia 30 maja 2005r.                                              z dnia 12 maja 2005r. 

  
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu  

w Kielcach 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i  
Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, 
poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, 
poz. 1688, z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 
1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004r. Nr 33, poz. 287 
oraz z 2005r. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co na-
stępuje: 

 
§ 1. W statucie Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach stanowiącym załącznik 
do zarządzenia Nr 3/2002 Wojewody Świętokrzy-
skiego z dnia 17 stycznia 2002r. w sprawie nadania 
statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódz-
kiemu w Kielcach (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
Nr 15, poz. 171 i Nr 156, poz. 1932, z 2003r. Nr 121, 
poz. 1082 i Nr 285, poz. 3262 oraz z 2004r. Nr 172, 
poz. 2332) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W ramach wydziału, działa Świętokrzy-

ski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyj-
nego i Kartograficznego.”; 

2) załącznik nr 1 do Statutu Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejsze-
go zarządzenia; 

3) w załączniku nr 2 do Statutu Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:  

„2. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
 
Załączniki do zarządzenia nr 72/2005  
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 12 maja 2005r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Wykaz 

przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski jest organem założycielskim 
 

1. Kieleckie Fabryki Mebli w Kielcach 
2. Kieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kiel-

cach 
3. Kieleckie Zakłady Drobiarskie w Kielcach 
4. Koneckie Zakłady Narzędzi Gospodarczych w 

Końskich 
5. Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzę-

tami Hodowlanymi w Piekoszowie 
 

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Bu-
downictwa „Sandex” w Sandomierzu 

7. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe w 
Skarżysku-Kam. 

8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w 
Kielcach 

9. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Bu-
downictwa Przemysłowego w Kielcach 
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10. Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu We-

wnętrznego w Jędrzejowie 
11. Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu We-

wnętrznego w Kielcach 
12. Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Nasienne 

„Centrala Nasienna” w Sandomierzu 

13. Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwie-
rzętami Hodowlanymi w Sandomierzu 

14. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjne Przemysłu Terenowego w Kielcach 

15. Zakład Elementów Budowlanych w Skarżysku-
Kam. 

16. Zakłady Obuwia „Wierna” w Małogoszczu. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  6416   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski 

 
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl 
 

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249 

 
 

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.848,00 zł.  
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506 

Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm 
 
 

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu 

 
 

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2005r. 
 

ISSN-1508-4787                         Cena brutto               zł 
 


