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Opis granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu otacza Kielce wąską strefą od wschodu 

i północy wypełniając tereny pomiędzy administracyjną granicą miasta, a otulinami parków 

krajobrazowych i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Najdalej na zachód wysunięty punkt graniczny POChK położony jest na styku granic 

obrębów Brynica i Micigózd w gm. Piekoszów z południową granicą gm. Strawczyn. Wzdłuż 

tej granicy granica POChK biegnie na wschód. W Nadrzeczu granica ta, dochodząc do koryta 

Bobrzy tworzy wąski cypel, którego północny brzeg stanowi fragment granicy gmin 

Strawczyn i Piekoszów i dalej tą granicą do drogi w kompleksie leśnym prowadzącej do 

Maciejówki. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi, północną granicą obrębu Kostomłoty I na 

wschód, a następnie na północ po zachodniej granicy obrębu Kostomłoty I, osiągając linię 

kolejową Kielce - Warszawa w Kostomłotach - Wilczej Jamie. Stąd południową granicą 

gminy Zagnańsk biegnie wzdłuż zalesionego Pasma Masłowskiego. W pobliżu Wiśniówki 

skręca na północ i biegnie do Zagnańska - Chrustów zachodnią granicą obrębów: Kajetanów 

i Gruszka w gm. Zagnańsk dochodząc do drogi Samsonów - Lekomin. W tym miejscu granica 

POChK skręca na wschód zgodnie z przebiegiem północnej granicy obrębu Gruszka, 

dochodząc do drogi Kraków - Warszawa w Zaciszowicach. Następnie południowo – 

wschodnią stroną tej drogi, a jednocześnie północnymi granicami obrębów Jęgrzna, 

Czerwona Górka, biegnie osiągając południową granicę gminy Suchedniów, gdzie zgodnie 

z przebiegiem granicy obrębu Krzyżka skręca na południe i dochodzi do styku granic gmin: 

Łączna, Suchedniów i Bodzentyn. Dalej zgodnie ze wschodnimi granicami obrębów: Podłazie 

i Zaskale biegnie w tym kierunku. W przysiółku Kapkazy w gm. Bodzentyn skręca pod kątem 

prostym na zachód zgodnie z południowymi granicami obrębów Zaskale i Czerwona Górka. 

W Zagórzu granica opisywanego obszaru gwałtownie skręca na południe, biegnąc po 

wschodniej granicy obrębu Jęgrzna w gm. Łączna i części wschodniej granicy obrębu 

Brzezinki w gm. Masłów. Następnie biegnie wschodnią granicą obrębu Mąchocice 

Scholasteria wzdłuż rz. Lubrzanki jej lewym brzegiem do m. Radostowa, a następnie skręca 

na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2178, 1528/2, 1550, dochodząc do 



północnej granicy obrębu Mąchocice Kapitulne i tą granicą dochodzi do północnej granicy 

gm. Górno. Stąd na wschód fragmentem północnej granicy gm. Górno z gm. Masłów na 

południe od Ciekot, po czym północną, wschodnią i południową granicą obrębu Bęczków 

w gm. Górno i przecina drogę Kielce - Górno w m. Górno-Bór. Dalej biegnie wschodnimi 

granicami obrębów: Radlin w gm. Górno, Brzechów i Kranów w gm. Daleszyce, a następnie 

zgodnie z przebiegiem południowych granic obrębów Kranów i Suków skręca na południowy 

zachód, przecinając rz. Czarną Nidę w m. Podmarzysz i osiągając granicę gmin Daleszyce 

i Morawica w m. Marzysz Młyny. Stąd biegnie po odcinku wschodniej granicy gminy 

Morawica, gdzie dochodzi do granicy obrębu Radomice. Następnie wschodnią, i południową 

granicą obrębu Łabędziów do styku obrębów Morawica oraz Wola Morawicka. W obrębie 

Morawica granica biegnie na zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 732 oraz wzdłuż 

północnej granicy działki nr 430 oraz północnej i zachodniej granicy działki nr 965 do 

wschodniej strony ulicy Parkowej, wzdłuż niej do drogi Morawica - Łabędziów, a następnie 

północną stroną powyższej drogi do drogi krajowej nr 73. Dalej granica na krótkim odcinku 

skręca na południe wzdłuż zachodniej strony drogi krajowej, skąd odbija na zachód północną 

stroną ulicy wzdłuż doliny Czarnej Nidy do ulicy Górniczej. Następnie biegnie na zachód 

północną stroną ulicy Górniczej do linii kolejowej. Na krótkim odcinku biegnie na północ 

linią kolejową oraz południową, zachodnią i północną granicą obrębu Nida, gdzie dociera 

z powrotem do linii kolejowej. W obrębie Brzeziny przebieg granicy kontynuowany jest 

wzdłuż południowej i południowo - wschodniej strony drogi Brzeziny-Nida do ulicy 

Przemysłowej, a dalej południową stroną ulicy Przemysłowej do drogi krajowej nr 73. Stąd 

granica skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej strony drogi krajowej, gdzie w obrębie 

Bilcza skręca w kierunku wschodnim południową stroną ulicy P. Ściegiennego, a następnie 

wzdłuż wschodniej granicy Zakładu Hodowli Drobiu w Bilczy, po wschodnich granicach 

działek nr: 373, 324/36, 324/67, 324/31, 324/30, 323, 322/3 biegnie na północ do ulicy Jana 

Pawła. Dalej południową i wschodnią stroną ulicy Jana Pawła biegnie na wschód do granicy 

obrębu Dyminy. Następnie zachodnią granicą obrębu Dyminy dochodzi do drogi Dyminy - 

Suków i skręca gwałtownie na wschód wzdłuż południowej strony tej drogi dochodząc do 

granicy gmin Daleszyce i Morawica. Potem skręca ostro na północ wzdłuż granic gmin 

Daleszyce i Morawica, a następnie Kielce i Daleszyce do granicy z gm. Górno. Stąd biegnie 

generalnie w kierunku północnym otaczając miasto Kielce od wschodu i północy, zgodnie 

z przebiegiem jego granic aż do linii kolejowej Kielce - Włoszczowa i dalej wzdłuż torów 

kolejowych ok. 650 m na zachód, a następnie skręca na północ granicą gmin Miedziana Góra 

i Piekoszów do południowej granicy obrębu Brynica w gm. Piekoszów. Dalej południową 



granicą obrębu Brynica, wschodnią, południową i zachodnią granicą obrębu Podzamcze oraz 

zachodnią granicą obrębu Brynica dochodzi do początku opisu. 

 


