
SANDOMIERSKI PARK KRAJOBRAZOWY – 

SANDOMIERSKO-NADWIŚLAŃSKI PARK 

KRAJOBRAZOWY 

Planowany park krajobrazowy położony jest zachodniej części terenu 

województwa świętokrzyskiego, w zasięgu powiatu sandomierskiego (udział 

parku to 26,13%w ogólnej powierzchni powiatu), opatowskiego (udział parku  

to 5,05 %w ogólnej powierzchni powiatu), oraz gmin: Tarłów, Ożarów, 

Zawichost, Dwikozy, Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica ,udział 

powierzchniowy parku w stosunku do ogólnej powierzchni gmin waha się         

od 1,41% (Obrazów) do 86,67% (Dwikozy)   

 

 

Udział procentowy powierzchni parku w stosunku do obszarów gmin 

 Nazwa gminy      Udział powierzchni parku w ogólnej                Udział powierzchni otuliny parku       

                                powierzchni gminy                                             w ogólnej powierzchni gminy                                                                            

Ożarów                              16,57%                                               9,99% 

Tarłów                                9,58%                                               17,46% 

Sandomierz                        56,85%                                              7,15% 

Samborzec                          33,61%                                            19,06% 

Obrazów                             1,41%                                                 1,04% 

Koprzywnica                        23,79%                                            27,40% 

Dwikozy                             86,65%                                                13,35% 

Zawichost                           50,87%                                               31,53% 

Wilczyce -                              -----                                                    7,15 % 

Łoniów -                                 -----                                                    1,04 %                    

 

 

 



Przedmiotem opracowania jest obszar o powierzchni 22 263,9404 ha 

stanowiący teren Sandomierskiego Parku Krajobrazowy=Sandomiersko-

Nadwiślańskiego PK). Dla proponowanego parku wyznaczono wstępną otulinę  

o powierzchni 12 456,1718 ha. 

Autorzy opracowania przekonani są , że utworzenie Sandomierskiego Parku 

Krajobrazowego korzystnie wpłynie na:  

- warunki rozwoju społeczno-gospodarczego 

- przyczyni się do promocji jego walorów  

- umożliwi pozyskanie funduszy na działalność sprzyjającą rozwojowi 

przyjaznych dla środowiska metod produkcji rolnej 

- pozytywnie wpłynie na wzrost liczby potencjalnych turystów  

- rozwój infrastruktury turystyczne 

- zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców 

Na obszarze Parku proponowane są następujące zakazy: 

1. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, 

legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry z 

wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonania czynności w ramach 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej 

2. Dokonania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 

ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 

rybackiej 

3. Likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. 

4. Prowadzenie chowu i hodowli metodą bezściółkową 

 

Zakazy o których mowa nie dotyczą: 

a. Wykonywania zadań wynikających z planu ochrony , zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych 

b. Realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art.2pkt5 ustawy z 27 marca 2003r o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

c. Ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o 

warunkach zabudowy obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

 


