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§3

Rozporz¹dzenie Nr 81/05
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

1. W Parku zakazuje siê:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627, z pón. zm.2));
2) umylnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskiego
po³owu ryb oraz wykonywania czynnoci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lenej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym torfu, oraz skamienia³oci, w tym kopalnych szcz¹tków
rolin i zwierz¹t a tak¿e minera³ów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, lenej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie
szerokoci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹ bezció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów ciekowych i zbiorników ciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy pozyskiwania dolomitów ze z³o¿a "Stare Gliny" w Gminie Klucze, piasków kwarcowych ze z³o¿a "Klucze" w Gminie Klucze, piasków podsadzkowych ze z³o¿a "Pustynia B³êdowska - IV"
w Gminach: Klucze i Bukowno oraz rud cynku i o³owiu ze
z³o¿a "Pomorzany" w Gminach: Olkusz, Bukowno i Klucze.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy obowi¹zuj¹cych w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczy dróg
publicznych.

w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, zwany dalej "Parkiem"
po³o¿ony jest w po³udniowej czêci Wy¿yny Krakowskiej,
obejmuje las Micha³owiec, pasmo Smoleñsko- Niegowonickie i czêæ Pustyni B³êdowskiej.
2. Na terenie województwa ma³opolskiego Park obejmuje obszar 12 842,2 ha, po³o¿ony w czêci gmin: Klucze, Olkusz,
Trzyci¹¿ i Wolbrom.
3. Na terenie województwa ma³opolskiego otulina Parku obejmuje obszar 18751,9 ha, po³o¿ony w czêci gmin: Boles³aw,
Klucze, Olkusz, Su³oszowa,Trzyci¹¿ i Wolbrom.
4. Opis granic Parku i otuliny okrela za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia.
5. Przebieg granicy Parku i otuliny okrelono na mapie w skali
1 :100 000 stanowi¹cej za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia
oraz na mapie w skali 1 : 25 000 stanowi¹cej za³¹cznik Nr 3
do rozporz¹dzenia1).
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce szczególne cele ochrony Parku:
1) ochrona wartoci przyrodniczych:
a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody
nieo¿ywionej,
b) ochrona naturalnej ró¿norodnoci florystycznej i faunistycznej,
c) zachowanie naturalnych i pó³naturalnych zbiorowisk rolinnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem rolinnoci kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych ³¹k,
d) zachowanie korytarzy ekologicznych;
2) ochrona wartoci historycznych i kulturowych:
a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespo³ów wiejskich oraz podmiejskich,
b) wspó³dzia³anie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych
i ich otoczenia;
3) ochrona walorów krajobrazowych:
a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich,
b) ochrona przed przekszta³ceniem terenów wyró¿niaj¹cych
siê walorami estetyczno-widokowymi;
4) spo³eczne cele ochrony:
a) racjonalna gospodarka przestrzeni¹, hamowanie presji
urbanizacyjnej,
b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami rodowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.

1)
Przebieg granic Parku Krajobrazowego Orle Gniazda przedstawiony na mapie w skali 1 : 25 000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3
do rozporz¹dzenia, dostêpny jest w Wydziale rodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie Oddziale Ochrony Przyrody, Lenictwa i £owiectwa, w siedzibie
Dyrekcji Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie oraz urzêdach miast i gmin po³o¿onych na terenie Parku.



Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46,
poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175,
poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92,
poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552,
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163,
poz. 1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1458.
2)
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§4
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty w Gminach i powiatach, na terenie których po³o¿ony
jest Park wraz z otulin¹.
§5
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego3).
Wojewoda Ma³opolski: W. Kochan
Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 81/05
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.
Opis granic Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i otuliny
Granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
Granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd biegnie z miejscowoci Jangrot (Gmina Trzyci¹¿) na pó³noc, drog¹ gminn¹
w kierunku przysió³ka Cieplice. Z tej drogi po oko³o 1,5 km

3)
Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone uchwa³¹ Nr 65
Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 r.
w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
w województwie miejskim krakowskim (Dz. Urz. Rady Narodowej Miasta Krakowa Nr 14, poz. 76), rozporz¹dzeniem Nr 8
Wojewody Krakowskiego z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniaj¹cym uchwa³ê Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia
2 grudnia 1981 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie miejskim krakowskim
(Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 1, poz. 1), rozporz¹dzeniem
Nr 6 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie krakowskim (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 18,
poz. 113), a tak¿e uchwa³¹ Nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 1980 r. w sprawie
utworzenia Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach województwa katowickiego (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Katowicach Nr 3, poz.16), rozporz¹dzeniem Nr 17/95
Wojewody Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie
ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie wojwództwa katowickiego (Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 3, poz. 30) oraz rozporz¹dzeniem Nr 271/01 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Nr 17/95 Wojewody Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie ochrony
krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego
(Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 87, poz.1357), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) trac¹ moc z dniem wejcia w ¿ycie
niniejszego rozporz¹dzenia, z tym ¿e na podstawie art. 153
tej¿e ustawy, utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem
krajobrazowym w rozumieniu tej ustawy, przy czym w³aciwoæ Wojewody Ma³opolskiego do wydania niniejszego rozporz¹dzenia wynika z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145,
poz. 1623).
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(przy krzy¿u) skrêca na polne cie¿ki, którymi: na pó³nocny wschód, po oko³o 0,75 km na po³udniowy - wschód, po oko³o
0,5 km ponownie na pó³nocny - wschód i omijaj¹c miejscowoæ Podchybie po oko³o 1,2 km na pó³nocny - zachód, po
czym dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 794 (Kraków - Pilica),
któr¹ na pó³noc przez oko³o 0,5 km do przysió³ka Sucha Górka
i punktu wysokociowego 373,6 m n.p.m. W tym miejscu skrêca na pó³nocny - zachód, pocz¹tkowo, przez oko³o 0,35 km
biegnie poln¹ cie¿k¹, a nastêpnie pó³nocnym obrze¿em kompleksu lenego "Uroczysko Jangrot" (wzd³u¿ granicy oddzia³ów lenych nr 68, 74, 75, 80) do drogi wojewódzkiej nr 783
(Olkusz - Rac³awice) w miejscowoci Nadm³ynie i dalej t¹ drog¹
przez oko³o 3 km na po³udniowy - wschód. Przed miejscowoci¹ Pazurek skrêca na po³udnie, przez oko³o 1,2 km prowadzi
zachodni¹ granic¹ oddzia³ów lenych nr 94 i 99 (obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz), po czym skrêca na pó³nocny - zachód i biegn¹c poln¹ cie¿k¹, po oko³o 0,9 km dochodzi w punkcie wysokociowym 419,2 m n.p.m. do kompleksu lenego.Tu
skrêca na pó³noc, po wschodniej granicy oddzia³ów lenych
nr 107, 104, 102 (obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz) dochodzi ponownie do drogi wojewódzkiej nr 783 (Olkusz - Rac³awice), któr¹ na pó³nocny - wschód. Po oko³o 0,5 km skrêca na
pó³nocny - zachód i prowadzi drog¹ gminn¹ (Pazurek - Jaroszowiec) do linii kolejowej Olkusz - Wolbrom, któr¹ przez oko³o
1,0 km na po³udniowy - zachód do stacji Jaroszowiec Olkuski
gdzie ponownie skrêca na pó³nocny - zachód w drogê gminn¹
Jaroszowiec - Golczowice. Po oko³o 0,9 km, za miejscowoci¹
Zalesie Golczowskie schodzi z drogi gminnej i biegnie przez
oko³o 1,0 km na pó³noc wschodni¹ granic¹ oddzia³ów lenych
nr 48, 35 (obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz), a nastêpnie
drog¹ gminn¹ przez przysió³ek Kobylica do rzekiTarnówki, któr¹
przekracza i przechodzi na poln¹ drogê prowadz¹ca w kierunku pó³nocno - zachodnim. Po oko³o 0,5 km dochodzi do drogi
gminnej (Cielin - Golczowice), któr¹ przez oko³o 0,25 km do
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ K1106 (Bydlin - Cielin - Kwaniów), sk¹d na pó³noc przez oko³o 2,0 km poln¹ cie¿k¹ i cie¿kami lenymi (lasy prywatne) do po³udniowej granicy zabudowy miejscowoci Krzywop³oty. Tu skrêca na zachód i biegnie oko³o 0,25 km ulic¹ Len¹ w Krzywop³otach, po czym
skrêca na pó³noc i biegnie poln¹ cie¿k¹ dochodz¹c po oko³o
0,35 km do drogi gminnej (Krzywop³oty - Pustkowie), w któr¹
skrêca na wschód. Po oko³o 0,15 km skrêca na pó³nocny wschód i poln¹ cie¿k¹ pomiêdzy zabudow¹ Krzywop³otów
i punktem wysokociowym 409 m n.p.m. dochodzi do drogi
gminnej (Krzywop³oty - Ryczów), w któr¹ skrêca na pó³noc na
oko³o 0,35 km, po czym skrêca na pó³nocny - wschód i poln¹
cie¿k¹ po oko³o 1,0 km dochodzi do po³udniowej granicy przysió³ka Góry Bydliñskie. W tym miejscu skrêca na po³udnie,
drog¹ len¹ (las prywatny) i poln¹ cie¿k¹ po oko³o 1,25 km
dochodzi do przysió³ka Zawadka (ko³o Krzywop³otów), sk¹d
poln¹ cie¿k¹ do drogi powiatowej nr K1113 (Bydlin - Krzywop³oty - D³u¿ec), któr¹ przez oko³o 0,4 km. Dalej skrêca na
wschód, oko³o 0,75 km biegnie poln¹ cie¿k¹, po czym skrêca
na pó³noc równie¿ w poln¹ cie¿kê. Po oko³o 1,0 km przecina
drogê powiatow¹ nr K1113 (Bydlin - Krzywop³oty - D³u¿ec),
skrêca na wschód i przez oko³o 4,25 km biegnie pó³nocn¹ granic¹ zabudowy miejscowoci: Za³ê¿e, Domaniewice, Niezdara
i D³u¿ec - Nowa Wie, po czym skrêca na pó³noc i poln¹ cie¿k¹
po oko³o 0,7 km dochodzi do po³udniowej granicy miejscowoci Okupniki. Przez oko³o 1,0 km biegnie zachodni¹ granic¹ zabudowy Okupnik, po czym, miêdzy miejscowociami Okupniki
i Strzegowa dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 794 (Kraków Pilica), któr¹ na pó³noc przez oko³o 0,5 km. Nastêpnie skrêca
na pó³nocny - wschód w drogê powiatow¹ nr K1131 (Cisowa K¹pio³ki - Strzegowa), dochodzi do przysió³ka K¹pio³ki, dalej
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przez oko³o 0,35 km na wschód drog¹ gminn¹ przez wie, po
czym ponownie na pó³nocny - wschód poln¹ cie¿k¹ przez punkt
wysokociowy 445,4 m n.p.m. Po oko³o 1,0 dochodzi ko³o przysió³ka Syber do pó³nocnej granicy Gminy Wolbrom, która na
d³ugoci oko³o 2 km (w kierunku wschodnim) jest równoczenie po³udniow¹ granic¹ Parku, w czêci le¿¹cej w Województwie l¹skim. Dalszy przebieg granicy Parku w Województwie
Ma³opolskim wyznacza zachodnie obrze¿e kompleksu lenego
"Uroczysko Kleszczowa" (granica oddzia³ów lenych nr 141,
142, 144 i 145 - obrêb Pilica, Nadlenictwo Olkusz) oraz oko³o
2 km odcinek drogi powiatowej nr K1132 (Strzegowa - Porêba
Dzier¿na). Z tej drogi tu¿ przed zabudowaniami miejscowoci
Porêba Dzier¿na granica skrêca na po³udnie, poln¹ cie¿k¹
biegnie przez oko³o 0,35 km, po czym skrêca na wschód i nadal
poln¹ cie¿k¹ po oko³o 0,75 km dochodzi do drogi gminnej prowadz¹cej do Porêby Dzier¿nej, któr¹ na pó³noc przez oko³o
0,75 km. Za przydro¿nym krzy¿em skrêca na zachód w poln¹
cie¿kê, po oko³o 0,5 km przecina drogê gminn¹ biegn¹c¹ przez
Porêbê Dzier¿n¹, a po kolejnych 0,15 km skrêca na pó³nocny wschód i prowadzi poln¹ cie¿k¹ wzd³u¿ zachodniej granicy
zabudowy tej miejscowoci. Po oko³o 2,0 km dochodzi do granicy Gminy Wolbrom. Nastêpnie skrêca na zachód, biegnie
pó³nocn¹ granic¹ gmin Wolbrom i Klucze i równoczenie granic¹ województwa ma³opolskiego a¿ do miejsca po³o¿onego
oko³o 0,5 km na po³udnie od przysió³ka B³ojec (w Gminie £azy),
gdzie skrêca w poln¹ drogê i odchodzi od granicy województwa i Gminy Klucze na d³ugoci oko³o 1,0 km, po czym ponownie do niej wraca i biegnie wzd³u¿ niej na po³udniowy - wschód
a nastêpnie na po³udnie. W miejscu zetkniêcia siê granic gmin
Klucze i Boles³aw skrêca ponownie na po³udniowy - wschód i
wschód. Wspóln¹ granic¹ obu gmin prowadzi przez oko³o 3,3
km, po czym przechodzi na cie¿kê przez kompleks leny "Uroczysko Lasy B³êdowskie", któr¹ wzd³u¿ pó³nocnej granicy oddzia³ów lenych nr 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147 i 146 (obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz) dochodzi do pó³nocnego
krañca zabudowy miejscowoci Pomorzany. Tu skrêca na po³udnie, po granicy zabudowy, przez oko³o 2,0 km omija tê miejscowoæ od wschodu, po czym skrêca na wschód i poln¹ cie¿k¹
po oko³o 1,0 km dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 791 (Olkusz
- Ogrodzieniec), któr¹ na pó³noc. Po oko³o 0,5 km skrêca na
pó³nocny - wschód, na poln¹ drogê do miejscowoci Bogucin
Ma³y. Nastêpnie drogami gminnymi przez tê miejscowoæ prowadzi na po³udniowy - wschód (przez oko³o 0,35 km), a nastêpnie na po³udnie (przez oko³o 0,25) i dochodzi do pó³nocnej
granicy miasta Olkusz, któr¹ na wschód i po³udnie przez oko³o
0,75 km do granicy kompleksu lenego "Uroczysko Olkusz".
Dalej biegnie pó³nocn¹ granic¹ oddzia³ów lenych nr 35, 34,
32 oraz zachodni¹ granic¹ oddzia³ów lenych nr 25 i 26 (obrêb
Olkusz, Nadlenictwo Olkusz) i dochodzi do drogi wojewódzkiej
nr 783 (Olkusz - Rac³awice), któr¹ na pó³nocny - wschód. Po
oko³o 1,0 km, skrêca na po³udniowy - wschód w drogê powiatow¹ nr K1090 (Troks - Trzyci¹¿). T¹ drog¹ po oko³o 2,0 km
dochodzi do zachodniej granicy zabudowy miejscowociTroks,
dalej biegnie przez oko³o 3,5 km pó³nocn¹ granic¹ zabudowy
miejscowoci: Troks i Barciejówka oraz ponownie drog¹ powiatow¹ nr K1090 (Troks - Trzyci¹¿) do miejscowoci Jangrot.
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woci Kwaniów, nastêpnie przez oko³o 0,5 km wschodni¹ granic¹ zabudowy tej miejscowoci, po czym skrêca na zachód.
Poln¹ cie¿k¹ przez w¹wóz, po³udniowe zbocze wzgórza 435 m
n.p.m. oraz przez wzgórze 443,7 m n.p.m., po oko³o 2,75 km
dochodzi do pó³nocnej granicy zabudowy miejscowoci Ryczówek, sk¹d nadal poln¹ cie¿k¹ przez wzgórze 407 m n.p.m.,
po oko³o 2,0 km dochodzi do pó³nocnej granicy miejscowoci
Rodaki. Tu skrêca na po³udniowy - zachód, przez oko³o 0,6 km
prowadzi granic¹ zabudowy Rodak, po czym przechodzi na
drogê gminn¹ (Rodaki - Chech³o), biegn¹c¹ w pobli¿u Pi¹tkowej Góry 390 m n.p.m.T¹ drog¹ biegnie na po³udnie w kierunku miejscowoci Chech³o przez oko³o 3,0 km. Tu¿ przed Chech³em skrêca na po³udniowy - zachód, biegnie oko³o 0,5 km
drog¹ gminn¹ (Chech³o - M³yny), po czym skrêca na po³udnie
w drogê gminn¹, tzw. "M³yñsk¹ Drogê" (Hutki Kanki - Chech³o), któr¹ ponownie dochodzi do Chech³a. Nastêpnie po granicy zabudowy omija tê miejscowoæ od pó³nocy zachodu i po³udnia, po czym przechodzi na wylotowy odcinek ulicy Wiejskiej w Chechle, któr¹ biegn¹c na po³udniowy - wschód, po
oko³o 0,4 km dochodzi do pó³nocnej granicy kompleksu lenego (lasy prywatne). Granic¹ lasów prywatnych biegnie oko³o
1,75 km, po czym dochodzi do kompleksu lenego "Uroczysko
Lasy B³êdowskie", który przecina drog¹ przez oddzia³y lene
nr 20 i 19 (obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz) w kierunku
Zak³adów Celulozowo - Papierniczych w Kluczach. Nie dochodz¹c do ww. zak³adów, skrêca na po³udnie i prowadzi projektowan¹ zachodni¹ drog¹ obwodow¹ Klucz na d³ugoci oko³o
3,3 km oraz oko³o 0,5 km odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 791
(Olkusz - Ogrodzieniec), po czym skrêca na wschód i pó³noc
biegn¹c po³udniowo - wschodni¹ lini¹ zabudowy Klucz (osiedle Szczypy). Dalej granica skrêca na wschód, w drogê powiatow¹ nr K1095 - (Boles³aw - Klucze - Wolbrom), z której po
oko³o 0,8 km ponownie skrêca na pó³noc. Przez oko³o 0,35 km
prowadzi zachodni¹ granic¹ kompleksu lenego (granic¹ oddzia³u nr 67 - obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz), po czym
skrêca na zachód, poln¹ cie¿k¹ przez po³udniowe zbocze Góry
Kamyk (417,5 m, n.p.m.) i dochodzi do drogi lenej (Klucze kamienio³om "Stare Gliny"), któr¹ na pó³noc przez oko³o
0,25 km. Nastêpnie skrêca na zachód, poln¹ cie¿k¹ prowadzi
przez oko³o 0,2 km, po czym skrêca ponownie na pó³noc
i prowadzi cie¿k¹ przez kompleks leny (przez oddzia³ nr 54
oraz zachodni¹ granic¹ oddzia³u nr 53 - obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz) do bocznicy kolejowej prowadz¹cej od Zak³adów Celulozowo - Papierniczych w Kluczach, w któr¹ skrêca na
wschód. Po oko³o 2,0 km ponownie skrêca na pó³noc, w cie¿kê
biegn¹c¹ przez kompleks leny (wzd³u¿ zachodniej granicy oddzia³u lenego nr 38 - obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Krzeszowice), po czym skrêca na wschód i omija od po³udnia miejscowoæ Golczowice wzd³u¿ granicy oddzia³ów lenych nr 38 i 37
(obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz). Przy wschodnich obrze¿ach Golczowic skrêca na pó³noc i po granicy zabudowy tej miejscowoci dochodzi do drogi gminnej (Golczowice - Kwaniów).
Do obszaru Parku Krajobrazowego nie nale¿¹ cie¿ki, drogi
oraz linie kolejowe, którymi zosta³y poprowadzone granice
Parku.
Granica otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

W obrêbie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd okrelonego
ww. granicami znajduje siê fragment otuliny obejmuj¹cy czêæ
obszaru Gminy Klucze - tereny zainwestowane miejscowoci:
Klucze, Kwaniów Górny i Dolny, Golczowice, Ryczówek, Rodaki
i Chech³o wraz z s¹siednimi kompleksami u¿ytków rolnych.
Granica tego obszaru biegnie z miejscowoci Golczowice
na pó³noc, drog¹ gminn¹ przez przysió³ek Bagno do miejsco-

Granica otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd biegnie od miejscowoci Su³oszowa II (Gmina Su³oszowa) na pó³noc poln¹ cie¿k¹ ("Bia³a Droga") do miejscowoci Jangrot Ma³y Koniec, sk¹d na zachód drog¹ powiatow¹ nr K1090 (Trzyci¹¿ -Troks) do Jangrotu - Du¿y Koniec i do granicy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na odcinku od miejscowoci Jangrot Du¿y Koniec - do przysió³ka Sucha Górka park nie ma
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otuliny. Od przysió³ka Sucha Górka granica biegnie oko³o
3,2 km na pó³noc drog¹ wojewódzk¹ nr 794 (Kraków - Pilica),
nastêpnie skrêca na pó³nocny - zachód, poln¹ cie¿k¹ przez
punkt wysokociowy 401,9 m n.p.m., po oko³o 1,75 km dochodzi do cieku wodnego bêd¹cego lewym dop³ywem potoku
Centara, którym po oko³o 0,6 km dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 783 (Olkusz - Rac³awice). Drog¹ wojewódzk¹ prowadzi
na po³udniowy - zachód, po oko³o 1,25 km skrêca na pó³noc
i omijaj¹c od zachodu przysió³ek Kali biegnie poln¹ cie¿k¹
przez oko³o 1,4 km do drogi powiatowej nr K1095 (Boles³aw Klucze - Wolbrom), w któr¹ skrêca na wschód na oko³o 0,15 km,
po czym w punkcie wysokociowym 395,00 m n.p.m. skrêca
ponownie na pó³noc i biegnie oko³o 2,0 km drog¹ powiatow¹
nr K1120 (Lgota Wolbromska - D³u¿ec). Przed zabudowaniami
przysió³ka Rêdziny skrêca na wschód w poln¹ cie¿kê, któr¹
przez oko³o 1,4 km, po czym skrêca na pó³noc i nadal poln¹
cie¿k¹ po oko³o 0,25 km dochodzi do granicy kompleksu lenego "Uroczysko Czarny Las" (obrêb Pilica, Nadlenictwo
Olkusz) gdzie skrêca na po³udniowy - wschód i po oko³o 0,7 km
poln¹ cie¿k¹ dochodzi do zachodniej granicy miasta Wolbrom.
Nastêpnie skrêca na pó³nocny - wschód i prowadzi przez oko³o
2,0 km po granicy miasta Wolbrom, po czym za Zalewem Wolbromskim przechodzi na poln¹ cie¿kê, któr¹ na pó³nocny zachód do przysió³ka Nowa £¹ka - Kolonia, sk¹d na pó³nocny wschód drog¹ gminn¹ (Nowa £¹ka-Kolonia - Zagrodzie). Za
przysió³kiem Zagrodzie przechodzi na ciek wodny (bez nazwy),
którym oko³o 0,5 km, dalej poln¹ cie¿k¹ na pó³noc przez oko³o
0,6 km oraz przez oko³o 0,6 km na po³udniowy - wschód ciekiem wodnym (bez nazwy) do drogi powiatowej nr K1126 (Wolbrom - Chlina), któr¹ na pó³nocny - wschód do granicy Gminy
Wolbrom i granicy województwa ma³opolskiego. Nastêpnie
granica otuliny skrêca na zachód i biegnie pó³nocn¹ granic¹
Gminy Wolbrom do jej przeciêcia z granic¹ Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd ko³o miejscowoci Porêba Dzier¿na. Od
tego miejsca w kierunku zachodnim na d³ugoci oko³o 3,0 km
obszar Parku jest przeciêty granic¹ województwa. Dalszy przebieg granicy otuliny wyznacza pó³nocna granica Gminy Wolbrom na d³ugoci oko³o 2,0 km od zachodniego krañca kompleksu lenego "Uroczysko Kleszczowa" (obrêb Pilica, Nadlenictwo Olkusz) do zachodniego krañca przysió³ka Syber. Na
odcinku biegn¹cym dalej na zachód, wzd³u¿ pó³nocnej granicy
Gminy Wolbrom oraz pó³nocnej i zachodniej granicy Gminy
Klucze do miejsca po³o¿onego oko³o 0,5 km na po³udnie od
przysió³ka B³ojec (w Gminie £azy) obszar Parku jest przeciêty
granic¹ województwa ma³opolskiego. Od w.w. miejsca bêd¹cego skrzy¿owaniem cie¿ek w kompleksie lenym (lasy prywatne) granica otuliny biegnie na po³udnie przez oko³o 1,0 km
granic¹ Gminy Klucze. Wzd³u¿ pozosta³ego odcinka granicy
Gminy Klucze do jej styku z granic¹ Gminy Boles³aw obszar
Parku jest przeciêty granic¹ województwa ma³opolskiego. Nastêpnie granica otuliny biegnie pó³nocn¹ i zachodni¹ granic¹
Gminy Boles³aw do miejsca jej przeciêcia z drog¹ krajow¹ nr 94
Kraków - Olkusz - D¹browa Górnicza (przy wschodnich obrze¿ach miejscowoci S³awków), dalej t¹ drog¹ na wschód w kierunku miejscowoci Olkusz. Po oko³o 10 km skrêca na pó³noc i
omija od pó³nocy po granicy zabudowy osiedla Olkusza: Stary
Olkusz, Parcze Dolne, Parcze Górne, Sikorka, Skalskie. Przy
wschodniej granicy osiedla Skalskie, skrêca na po³udniowy wschód, przez oko³o 1 km biegnie poln¹ cie¿k¹, nastêpnie skrêca na po³udniowy - zachód i przez oko³o 1,9 km prowadzi zachodnim obrze¿em kompleksu lenego "Uroczysko Olewin" (po
granicy oddzia³ów lenych nr 39, 46, 49 i 54 - obrêb Olkusz,
Nadlenictwo Olkusz)), po czym przy wschodnich obrze¿ach miejscowoci Sieniczno dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 773 (Poskwitów - Sieniczno), któr¹ na wschód do Su³oszowej II.
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Fragment otuliny obejmuj¹cy czêæ obszaru Gminy Klucze
- tereny zainwestowane miejscowoci: Klucze, Kwaniów Górny i Dolny, Golczowice, Ryczówek, Rodaki i Chech³o wraz z s¹siednimi kompleksami u¿ytków rolnych znajduje siê w obrêbie
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Granica tego obszaru biegnie z miejscowoci Golczowice
na pó³noc, drog¹ gminn¹ przez przysió³ek Bagno do miejscowoci Kwaniów, nastêpnie przez oko³o 0,5 km wschodni¹ granic¹ zabudowy tej miejscowoci, po czym skrêca na zachód.
Poln¹ cie¿k¹ przez w¹wóz, po³udniowe zbocze wzgórza 435 m
n.p.m. oraz przez wzgórze 443,7 m n.p.m., po oko³o 2,75 km
dochodzi do pó³nocnej granicy zabudowy miejscowoci Ryczówek, sk¹d nadal poln¹ cie¿k¹ przez wzgórze 407 m n.p.m.,
po oko³o 2,0 km dochodzi do pó³nocnej granicy miejscowoci
Rodaki. Tu skrêca na po³udniowy - zachód, przez oko³o 0,6 km
prowadzi granic¹ zabudowy Rodak, po czym przechodzi na
drogê gminn¹ (Rodaki - Chech³o), biegn¹c¹ w pobli¿u Pi¹tkowej Góry 390 m n.p.m.T¹ drog¹ biegnie na po³udnie w kierunku miejscowoci Chech³o przez oko³o 3,0 km. Tu¿ przed Chech³em skrêca na po³udniowy - zachód, biegnie oko³o 0,5 km
drog¹ gminn¹ (Chech³o - M³yny), po czym skrêca na po³udnie
w drogê gminn¹, tzw. "M³yñsk¹ Drogê" (Hutki Kanki - Chech³o), któr¹ ponownie dochodzi do Chech³a. Nastêpnie po granicy zabudowy omija tê miejscowoæ od pó³nocy zachodu i po³udnia, po czym przechodzi na wylotowy odcinek ulicy Wiejskiej w Chechle, któr¹ biegn¹c na po³udniowy - wschód, po
oko³o 0,4 km dochodzi do pó³nocnej granicy kompleksu lenego (lasy prywatne). Granic¹ lasów prywatnych biegnie oko³o
1,75 km, po czym dochodzi do kompleksu lenego "Uroczysko
Lasy B³êdowskie", który przecina drog¹ przez oddzia³y lene
nr 20 i 19 (obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz) w kierunku
Zak³adów Celulozowo - Papierniczych w Kluczach. Nie dochodz¹c do ww. zak³adów, skrêca na po³udnie i prowadzi projektowan¹ zachodni¹ drog¹ obwodow¹ Klucz na d³ugoci oko³o
3,3 km oraz oko³o 0,5 km odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 791
(Olkusz - Ogrodzieniec), po czym skrêca na wschód i pó³noc
biegn¹c po³udniowo - wschodni¹ lini¹ zabudowy Klucz (osiedle Szczypy). Dalej granica skrêca na wschód, w drogê powiatow¹ nr K1095 - {Boles³aw - Klucze - Wolbrom), z której po
oko³o 0,8 km ponownie skrêca na pó³noc. Przez oko³o 0,35 km
prowadzi zachodni¹ granic¹ kompleksu lenego (granic¹ oddzia³u nr 67 - obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz), po czym
skrêca na zachód, poln¹ cie¿k¹ przez po³udniowe zbocze Góry
Kamyk (417,5 m, n.p.m.) i dochodzi do drogi lenej (Klucze kamienio³om "Stare Gliny"), któr¹ na pó³noc przez oko³o
0,25 km. Nastêpnie skrêca na zachód, poln¹ cie¿k¹ prowadzi
przez oko³o 0,2 km, po czym skrêca ponownie na pó³noc i prowadzi cie¿k¹ przez kompleks leny (przez oddzia³ nr 54 oraz
zachodni¹ granic¹ oddzia³u nr 53 - obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz) do bocznicy kolejowej prowadz¹cej od Zak³adów
Celulozowo - Papierniczych w Kluczach, w któr¹ skrêca na
wschód. Po oko³o 2,0 km ponownie skrêca na pó³noc, w cie¿kê
biegn¹c¹ przez kompleks leny (wzd³u¿ zachodniej granicy oddzia³u lenego nr 38 - obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Krzeszowice), po czym skrêca na wschód i omija od po³udnia miejscowoæ Golczowice wzd³u¿ granicy oddzia³ów lenych nr 38 i 37
(obrêb Rabsztyn, Nadlenictwo Olkusz). Przy wschodnich obrze¿ach Golczowic skrêca na pó³noc i po granicy zabudowy tej miejscowoci dochodzi do drogi gminnej (Golczowice - Kwaniów).
Do obszaru otuliny Parku Krajobrazowego nie nale¿¹ cie¿ki,
drogi, linie kolejowe oraz cieki wodne, którymi granice otuliny
zosta³y poprowadzone.
Wojewoda Ma³opolski: W. Kochan
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Nazwy:
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gmin
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miejscowoci
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