
UCHWAŁA NR XXIV/325/20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 r. 
poz. 512), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 
zm.), § 89 pkt 5 uchwały Nr IX/136/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 2612) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Uzgadnia się zmianę granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego określoną w projekcie z dnia  
20 maja 2020 roku rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Sejmiku 
 
 

Andrzej Pruś 
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UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2020 r., pismem znak: DOP-PN.0220.2.2020.MŚ Minister Środowiska
przedłożył Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projekt z dnia 20 maja 2020
r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celu
uzgodnienia w myśl art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu określenie i zmiana granic parku
narodowego może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi
jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe zmiany.

Przedłożony przez Ministra Środowiska projekt przewiduje zwiększenie obszaru
Świętokrzyskiego Parku Narodowego o 68,23 ha, z powierzchni 7626,45 ha na 7694,6818 ha, a tym
samym określenie nowych granic Parku.

Z treści projektu aktu oraz jego uzasadnienia wynika, że w obszar Świętokrzyskiego Parku
Narodowego włączone zostały nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa,
znajdujące się do tej pory w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych,
leżące na terenie gminy Waśniów o nr 450/1, 450/2, 451/1, 451/2 o łącznej powierzchni 62,5500 ha.
Działki te znajdują się w granicach obszaru Natura 2000 PLH 260002 Łysogóry, gdzie występują
przedmioty ochrony takie jak: 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum, Bóbr europejski (Castor fiber) oraz Wydra (Lutra Lutra). Włączone
zostały także nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, znajdujące się w
wieczystym użytkowaniu Parku, leżące na terenie gminy Nowa Słupia, wcześniej położone poza
granicami Parku. Są to: wschodnia część działki o numerze 202/2 położonej w obrębie ewidencyjnym
Cząstków o powierzchni 0,6000 ha (dotychczas tylko zachodnia część tej działki, obejmująca
wyłącznie skarpę kserotermiczną, leżała w granicach Parku) oraz działka o numerze 547/1 położona
w obrębie ewidencyjnym Rudki o powierzchni 0,5360 ha. Obie te nieruchomości gruntowe stanowią
ekosystemy nieleśne o charakterze łąkowo-zaroślowym, położone w sąsiedztwie nadzwyczaj cennej
przyrodniczo skarpy kserotermicznej o nazwie „Skarpa Zapusty”. Włączenie tych terenów w granice
Parku i wprowadzenie na nich ochrony czynnej, pozwoli na prowadzenie odpowiednich zabiegów
ochronnych.

Natomiast poza granicami obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego znalazły się
nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu
Parku, leżące na terenie gminy Nowa Słupia o nr 2039/1, 2039/2, 2039/3 o łącznej powierzchni
1,3447 ha. Jak argumentuje projektodawca działki te zostały antropogenicznie przekształcone w
skutek zurbanizowania, znajdują się na nich budynki i budowle, utwardzone nawierzchnie dróg,
pielęgnowane trawniki oraz zadrzewienia. Po wyłączeniu tych działek z granic Parku nie zmieni się
dotychczasowy sposób ich zagospodarowania.

Pozostałe korekty powierzchni Parku wynikają z dokonania aktualizacji danych
ewidencyjnych, zgodnie z obowiązującym obecnie podziałem administracyjnym, oraz konieczności
przeprowadzenia granicy Parku granicami działek ewidencyjnych.

Przebieg granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego przedstawiony w projekcie
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego został
przeanalizowany pod kątem zgodności z istniejącymi granicami obszarów chronionego krajobrazu i
granicami parków krajobrazowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w obszar
Świętokrzyskiego Parku Narodowego zostały włączone grunty położone w obrębach ewidencyjnych
Cząstków i Rudki, znajdujące się w granicach Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
oraz teren gminy Waśniów znajdujący się w granicach Jeleniewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
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