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Lp.

Nr 

rejestrowy 

RDOŚ w 

Kielcach

Nazwa 

(jak w akcie 

prawnym)

Data 

utworzenia * 
Podstawa prawna 

Powierzchnia 

z aktu 

prawnego [ha]

Gmina Obręb ewid.
Nr działek 

ewidencyjnych
Opis lokalizacji

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem

Opis 

1 1 Zajęcza Góra 1993-09-08

1) Rozporządzenie Nr 7/93 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 12 sierpnia 1993 r. 

w sprawie uznania za stanowiska 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj.. 

Kieleckiego Nr 8 poz. 86 z dn. 

24.08.1993 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne (Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

11,19 Busko-Zdrój Skotniki 

Małe

225, 237 profil wapienny z 

głazowiskiem w 

miejscu byłego 

kamieniołomu, o 

powierzchni 11,19 ha 

położony w 

miejscowości Skotniki 

Małe na działkach Nr 

225 i 237

*1 Dawny kamieniołom wapieni - najniższą część profilu stanowią 

wapienie (górna jura-kimeryd). Ponad nimi występują zlepieńce 

z fosforytami przechodzące ku górze w zlepieńce (górna kreda-

cenoman), a następnie margle z poziomami krzemeni (górna 

kreda-turon). Utwory te są nachylone pod kątem ok. 30° ku S-E. 

Na rozmytej powierzchni jury i kredy leży głazowisko powstałe 

na skutek abrazji klifowego wybrzeża, utworzone z bloków o 

średnicy do 0,7m. Reprezentuje ono miocen - baden. Leżące 

powyżej wapienie zostały usunięte przy eksploatacji.

2 2 Ściana łomiku 1993-09-08

1) Rozporządzenie Nr 7/93 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 12 sierpnia 1993 r. 

w sprawie uznania za stanowiska 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj.. 

Kieleckiego Nr 8 poz. 86 z dn. 

24.08.1993 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne (Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

0,61 Busko-Zdrój Młyny 152 ściana łomiku 

odsłaniająca 

przekątne 

warstwowane bloki 

skalne, o wysokości 

ok. 4 m, położona w 

miejscowości Młyny na 

działce nr 152

*1 Osłonięcie geologiczne o długości ok. 150 m, ściana łomu o 

wysokości do 4 m. W zachodniej części widoczne są 

drobnoziarniste słabo zwięzłe piaskowce z wkładką wapienia 

mikrytowego. W ich obrebie przez silny prąd wody została 

wyerodowana rynna o głębokości pow. 4m wypełniona 

przekątnie warstwowanymi żwirami, które w środkowej części 

przechodzą w przekątnie warstwowane blokowisko. 

Poszczególne bloki dochodzą do 1,4m długości, są one 

utworzone z mikrytowych wapieni miocenu (sarmotu dolnego) i 

niekiedy zawierają interesującą florę liściową, a także lądowe i 

słodkowodne ślimaki. Wszystkie osady odsłonięte na terenie 

obiektu reprezentują miocen, a ściślej dolny sarmat.

3 3

Pozostałości 

dawnego 

górnictwa rud 

żelaza

1994-09-14

1) Rozporządzenie Nr 10/94 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. w 

sprawie uznania za stanowiska 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 8 poz. 58 z dn. 

30.08.1994 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne (Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

2,00 Daleszyce Szczecno 957 Nadleśnictwo 

Daleszyce, fragment 

oddziału 101; las 

pomiędzy Borkowem i 

Szczecnem

*1 Na obszarze słabo zaznaczonego obniżenia terenu, występuje 

szereg starych zrobów górniczych - nieregularnych zagłębień, 

najczęściej zaokrąglonych o średnicy 2 - 6m, głębokości 1 - 3m. 

Są to pozostałości dawnego górnictwa rud żelaza. Zroby 

zlokalozowane są na granicy wychodni osadów dewonu 

dolnego i dewonu środkowego. Wokół zrobów górniczych 

występują zwykle niewielkie hałdy do 0,5 m wysokości, 

zawierające drobne okruchy piaskowców kwarcytowych dewonu 

dolnego, rzadziej limonitów w żółtordzawych, 

brunatnowiśniowych iłach lub zapiaszczonych glinach. 

Zagłębienia są zwykle zasypane, zarośnięte krzewami i 

kilkunastoletnimi drzewami. Widoczny jest również zalany wodą 

szyb o wymiarach 1,5x1,5 m ze śladami obudowy drewnianej.  

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM



4 4

Wyrobisko 

poeksploatacyj

ne gipsów

1995-08-17

1) Uchwała Nr VII/48/95 Rady Gminy w 

Kijach z dnia 17 sierpnia 1995 r. w 

sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne. 

2) Uchwała Nr XIX/180/2002 Rady 

Gminy w Kijach z dnia 7 marca 2002 r. 

w sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 60, poz. 756 z dn. 

11.05.2002 r.) 

5,00 Kije Gartatowice 649 

(obecnie 649/1, 

649/2, 649/3)

w obrębie działki Nr 

649 w miejscowości 

Gartatowice, gmina 

Kije, 

*1 Wyrobisko poeksploatacyjne gipsu, fragment złoża Gartatowice-

Sądziejowice z ostańcem pośrodku i zbiornikiem wodnym w 

dnie. Obiekt ten prezentuje dobrze zachowane odsłonięcia 

gipsów prezentujące struktury tych skał oraz formy rozwijające 

się w nich. W ścianach wyrobisk dwóch kamieniołomów 

wgłębnych odsłaniają się gipsy szkieletowe oraz szablaste 

występujące w mniej lub bardziej regularnych warstwach o 

grubości 0,2-0,5 m. Gipsy szkieletowe zbudowane są z 

wydłużonych kilkucentymetrowych kryształów tkwiących 

nieregularnie w drobnym, ziarnistym spoiwie. Gipsy szablaste 

cechują się znacznie większą długością kryształów oraz 

charakterystycznym, szablastym wygięciem i pochyleniem w 

kierunku warstwy. W kilku miejscach na ścianach można 

obserwować powierzchnie stropowe i spągowe obu 

wspomnianych wyżej typów skał. Można tu obserwować m.in. 

centra krystalizacji gipsów na spągu ławic zazwyczaj 

niedostępne dla obserwacji. W części wschodniej wyrobisk 

odsłaniają się również drobnoziarniste gipsy alabastrowe i 

laminowane.

W części zachodniej wyrobisk, w ścianach gipsowych można 

obserwować zjawiska krasowe -przede wszystkim pionowe 

przekroje studzien krasowych o średnicy do 1 m, rzadziej 

kanałów o charakterze poziomym, a także drobne formy rzeźby. 

Obiekt posiada duże wartości krajoznawcze.

5 6

Odsłonięcie 

geologiczne - 

nieczynny 

kamieniołom 

średnioziarnist

ych 

piaskowców 

dolnotriasowyc

h

1996-01-14

1) Rozporządzenie Nr 18/95 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 25, poz. 164 z dn. 

30.12.1995 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne ( Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

0,64 Mniów Mniów 1761 położony w 

kompleksie leśnym w 

Mniowie

*1 Odsłonięcie geologiczne-nieczynny kamieniołom 

średnioziarnistych piaskowców dolnotriasowych o spoiwie 

krzemionkowym,  o barwie od jasnoszarej do ciemnoczerwonej. 

W kompleksie piaskowców wkładki (do 20 cm) czerwonych i 

jasnych iłów i iłowców. 

Wymiary: długość - 80,0 m, szerokość - 80,0 m, wysokość - 1,0-

8,0 m.

6 7

Odsłonięcie 

geologiczne - 

skałka 

piaskowców 

triasowych

1996-01-14

1) Rozporządzenie Nr 18/95 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 25, poz. 164 z dn. 

30.12.1995 r.) 

2) Uchwała Nr XXXVII/226/2005 Rady 

Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 

listopada 2005 r. w sprawie 

ustanowienia stanowiska 

dokumentacyjnego (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 14, poz. 237 z dn. 

16.01.2006 r.)

b.d. Wąchock Parszów 578 i 580 położony na prawym 

zboczu doliny rzeki 

Żarnówki, w odległości 

ok. 200 m na północ 

od drogi Wąchock - 

Parszów - Skarżysko

*1 Odsłonięcie geologiczne-skałka szarych piaskowców triasowych 

w dolinie rzeki Żarnówki o długości 22 m i wysokości od 1 m do 

2,5 m. Skałka posiada ciekawą formę morfologiczną  z podciętą 

dolną częścią i wyraźnie wystającym okapem. 



7 8

Odsłonięcie 

geologiczne - 

naturalna 

wychodnia 

szarych 

drobnoziarnisty

ch piaskowców 

triasowych

1996-01-14

1) Rozporządzenie Nr 18/95 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 25, poz. 164 z dn. 

30.12.1995 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne ( Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

b.d. Suchedniow Mostki 1134/1 [wg 

aktu 

prawnego]; 

obecnie 1134/3 

przed Domem Kultury 

w Mostkach, obok 

parkingu

*1 Odsłonięcie geologiczne - naturalna wychodnia szarych 

drobnoziarnistych piaskowców triasowych, o długości 40m i 

wysokości od 1 do 5m.

8 9

Odsłonięcie 

geologiczne - 

nieczynny 

kamieniołom 

czerwonych 

piaskowców 

dolnotriasowyc

h

1996-01-14

1) Rozporządzenie Nr 18/95 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 25, poz. 164 z dn. 

30.12.1995 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne ( Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

b.d. Wąchock m. Wąchock 4079/1 [wg 

aktu 

prawnego]; 

obecnie 

4079/17  

położony w Wąchocku 

przy ulicy 

Sandomierskiej

*1 Odsłonięcie geologiczne - nieczynny kamieniołom czerwonych 

piaskowców dolnotriasowych o wymiarach: długość - 150,0m, 

szerokość - 100,0m, wysokość do12,0m. Jest to historyczny 

kamieniołom sięgający początkami XIII wieku, z którego 

wydobywano surowiec m.in.. do budowy Opactwa Cystersów w 

Wąchocku. 

9 10 Wąwóz Sitki 1996-01-14

Rozporządzenie Nr 18/95 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za stanowisko 

dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 25, poz. 164 z dn. 

30.12.1995 r.)

1,06 Pawłów Szerzawy 559, 561, 563, 

565, 567, 569 

(części działek 

)

grunty wsi Szerzawy *1 Stanowisko obejmuje wąwóz Sitki wraz z odnogą biegnącą w 

kierunku południowym oraz cz. Wschodniego zbocza doliny 

Pisarki, znajdującą się w sąsiedztwie wąwozu i obejmującą 

dwie dkrywki położone po prawej i lewej stronie od jego wylotu. 

W obrębie wąwozu występują odsłonięcia środkowodewońskich 

skał ze skamieniałościami fauny - głównie ramienionogów. 

10 11

Zespół 

utworów 

geologicznych

2000-11-14

1) Rozporządzenie Nr 196/2000 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 

października 2000 r. w sprawie uznania 

za stanowisko dokumentacyjne (Dz. 

Urz. Woj.. Świętokrzyskiego Nr 60, 

poz. 529 z dn. 30.10.2000 r.) 

2) Rozporządzenie Nr 17/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 

lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowiska dokumentacyjne ( Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 23, poz. 289 z dn. 

25.02.2002 r.)

b.d. Opatów Karwów 148, 188, 187 *1 Zespół utworów geologicznych obejmuje: 

- odsłonięcie trzeciorzędowe detrytycznych wapieni oraz 

powierzchnię wokół odsłonięcia wyznaczoną przez promień 

długości 2,5 m; 

- odsłonięcie łupków kambryjskich o długości 15m w skarpie 

drogi prowadzącej do Źródła "Wincentego Kadłubka"; 

- stożek martwicowy przy ujściu wód źródlanych do głównego 

koryta potoku

11 12

Odsłonięcie 

skalne 

piaskowców 

triasowych

2004-01-29

1) Uchwała Nr X/82/2003 Rady Gminy 

w Miedzianej Górze z dnia 3 grudnia 

2003 r.( Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 4, poz. 92 z dn. 

14.01.2004 r.) 

2) Uchwała Nr XXXIV/285/10 Rady 

Gminy Miedziana Góra z dnia 24 

czerwca 2010 r. zmianiająca Uchwałę 

Nr X/82/2003 Rady Gminy w 

Miedzianej Górze z dnia 3 grudnia 

2003 r. w sprawie uznania za 

stanowisko dokumentacyjne 

(Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego Nr 244, 

poz. 2411, z dn. 30.08.2010 r.)

b.d. Miedziana 

Góra

Ciosowa 280/3 położony w 

nieczynnym 

kamieniołomie 

Wykień; na skraju 

kompleksu leśnego u 

podnóża Wykieńskiej 

Góry

*1 Odsłonięcie skalne piaskowców triasowych barwy czerwonej 

prezentujące ciekawe struktury sedymentacyjne w nieczynnym 

kamieniołomie Wykień. 



12 13

Odsłonięcie 

skalne u 

podnóża Góry 

Hałasa

2009-01-30

Uchwała Nr XXIX/674/2008 Rady 

Miejskiej w Kielcach z dnia 30 

pażdziernika 2008 r. w sprawie uznania 

za stanowisko dokumentacyjne (Dz. 

Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 9, poz. 

81 z dn. 15.01.2009 r.)

b.d. Kielce 31 13/1 u podnóża Góry 

Hałasa, w granicach 

miasta Kielce, w 

obrębie Pasma 

Dymińskiego w 

sąsiedztwie Góry 

Telegraf

Dyrektor 

Wydziału 

Ochrony 

Środowiska 

Urzedu Miasta 

Kielce i 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Leśne "Lasy 

Państwowe" 

Nadleśnictwo 

Kielce

Odsłonięcie skalne z okresu ordowiku u podnóża Góry Hałasa o 

rozmiarach: 2,2 m wysokości i 3,2 m szerokości. Jest 

fragmentem ciągu warstw ordowiku eksploatowanych na 

odcinku ok. 400 m. Jest to dawne wyrobisko po eksploatacji 

piaskowców, funkcjonujące głównie w okresie 

międzywojennym. W odsłoniętej ścianie widoczne są piaskowce 

ordowickie (ordowik dolny) w kolorze jasnoszarym z odcieniem 

brązu oraz żyła barytu w kolorze bladorózówym. Osady 

ordowiku spoczywają na skałach kambru z luką stratygraficzną 

(brak piętra kambru górnego). Odkryto tu skamieniałości w 

postaci szczątków trylobitów z rodzaju Proetus, Orthis moneta i 

Bellerophon poloniocus. 

13 14

Odsłonięcia 

skalne na 

Górze 

Słonecznej

2010-01-22

Uchwała Nr XLIII/1032/2009 Rady 

Miejskiej w Kielcach z dnia 19 

listopada 2009 r. w sprawie 

ustanowienia stanowiska 

dokumentacyjnego "Odsłonięcia skalne 

na Górze Słonecznej" ( Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 3, poz. 15 z dn. 

07.01.2010 r.) 

3,1137 Kielce 24 516/2, 517/12, 

517/14, 548/6

położony w centralnej 

części Pasma 

Kadzielniańskiego, 

pomiędzy Kadzielnią a 

Wietrznią, na terenie 

zlokalizowanym na 

południowy zachód od 

ulicy Zakopiańskiej i 

na wschód od ulicy 

Skalistej

Dyrektor 

Wydziału 

Ochrony 

Środowiska 

Urzedu Miasta 

Kielce

Odsłonięcie skał dewońskiech z pozostałościami odkrywkowych 

wyrobisk po wydobywaniu wapieni na Górze Słonecznej /Psie 

Górki/. 

Góra Słoneczna zbudowa jest z wapieni skalistych górnego 

dewonu - franu (typ wapieni kadzeilniańskich). Zachował się tu 

fragmentarycznie powierzchniowy relief krasowy wraz ze 

szczelinami w obrebie ławic skrasowiałych wapieni. Odsłonięcia 

skalne Góry Słonecznej ukazują przejściowy typ osadów 

dewońskiego basenu morskiego pomiędzy facją płytkiego i 

głebokiego morza (sprzed 380 milonów lat) co pozwala 

odtworzyć ukształtowanie dna zbiornika sedymentacyjnego. 

14 15

Odsłonięcie 

geologiczne w 

Siesławicach

2002-12-31

Uchwała Nr XXVIII/331/2002 Rady 

Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 25 

czerwca 2002 r. w sprawie uznania za 

stanowisko dokumentacyjne 

"Odsłonięcie geologiczne" w 

Siesławicach (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 182, poz. 2301 z 

dn. 16.12.2002 r.)

b.d. Busko-Zdrój Siesławice 525, 523 

(obecnie 523/1 

i 523/2)

*1 Ściana starego wyrobiska o długości 70 m i wysokości 5 m, w 

której odsłania się środkowa część profilu serii gipsowej 

badenu. Widoczne uskoki wypełnione są brekcją gipsowo-

ilastą. W szczelinach spękań tkwią bloki (średnicy do 30 cm) 

wapieni pogipsowych. W skrzydłach wiszących uskoków 

odsłaniają się gipsy grubokrystaliczne - szablaste. 

15 16

Wąwozy 

lessowe w 

Bugaju

2013-06-04

Uchwała Nr XXXVIII/313/13 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 

2013 r. w sprawie ustanowienia 

stanowiska dokumentacyjnego (Dz. 

Urz. Woj. Święt. poz. 2223 z dn. 

20.05.2013 r.)

3,50 Pińczów Bugaj 208 Nadleśnictwo 

Pińczów, oddz. 12h 

leśnictwo Bugaj, obręb 

Bugaj)

Lasy 

Państwowe - 

Nadleśnictwo 

Pińczów

zespół wąwozów utworzonych w lessach wraz z licznymi 

odsłonięciami skał i jaskiniami

* za datę utworzenia uznaje się datę wejścia w życie aktu o ustanowieniu stanowiska

*1 - nie wskazano sprawującego nadzór  - konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór 


