UCHWAŁA Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 06 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miejscowości Solec- Zdrój
na lata 2015-2022 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 Nr 592 z późn. zm.) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla Miejscowości Solec-Zdrój na lata 20152022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z Prognozą Oddziaływania na
Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miejscowości Solec-Zdrój na lata
2015-2022 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek

Uzasadnienie
Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Solec- Zdrój na lata 2015–2022 (LPR) ma
charakter zintegrowany i wieloaspektowy. Stanowi on spójny dokument strategiczny mający
na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary
miejscowości/gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt
społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane
terytorialnie prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Lokalny Program
Rewitalizacji dla miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 uwzględnia m.in. zapisy
krajowych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów strategicznych oraz propozycje
mieszkańców. Program umożliwia władzom samorządowym oraz innym uprawnionym
beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na
działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), do LPR-u przygotowano Prognozę
Oddziaływania na Środowisko. W dokumencie tym opisano aktualny stan środowiska na
obszarze objętym rewitalizacją oraz przedstawiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz
skutki gospodarcze i społeczne w przypadku braku realizacji celów zawartych w LPR.
W Prognozie ustalono, czy przyjęte cele i kierunki działań gwarantują bezpieczeństwo
środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi.
W dokumencie tym omówiono wpływ planowanych działań na następujące elementy
środowiska: różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze,
powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz
obszary chronione.
Przeprowadzona analiza wykazała, że przewidywane w ramach LPR działania/projekty
oddziaływać będą pozytywnie bądź neutralnie na analizowane aspekty. Tylko
w pojedynczych przypadkach na etapie realizacji poszczególnych inwestycji dostrzega się
możliwość wystąpienia negatywnych skutków środowiskowych są one jednak krótkotrwałe
odwracalne. Realizacja LPR wpłynie pozytywnie na:
 lokalny krajobraz – ze względu na poprawę wizerunku miejscowości oraz rekultywację
terenów zdegradowanych,
 klimat
i powietrze – ze względu na działania ograniczające emisję pyłów
i zanieczyszczeń do atmosfery (np. modernizacja dróg),
 mieszkańców, kuracjuszy i turystów – ze względu na realizacje działań z sektora
społecznego, oraz zwiększenie oferty turystycznej (zagospodarowanie terenu obok
zalewu, przekształcenie ul 1-go Maja w deptak),
 dobra materialne – ze względu na zagospodarowanie terenów,
 organizacje społeczne– poprzez działania z sektora społecznego,
 przedsiębiorców - ze względu na realizacje działań z sektora gospodarczego oraz
zwiększenie oferty turystycznej (zagospodarowanie terenów zdegradowanych).
O wymaganą opinię dotycząca zakresu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Gmina
Solec-Zdrój wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pismami z dnia
30 czerwca 2015 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 30 lipca 2015
roku znak: WNP-II.410.78.2015.DZ zaopiniował w/w dokumenty pozytywnie.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem
z dnia 23 lipca 2015 roku nr: SEV.9022.5.54.2015 projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 wraz z prognozą zaopiniował bez
zastrzeżeń.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.

