
     Uchwała Nr VI/31/2019 

                Rady Gminy Solec- Zdrój  

       z dnia  28 marca 2019 r. 

 

                                  w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 28 

lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1056 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Solec – Zdrój uchwala co następuje:   

 

 

                       § 1 

Ustanawia się statut Uzdrowiska Solec-Zdrój w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie 

statutu uzdrowiska Solec-Zdrój  ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2009 

roku nr 272 poz. 2130) zmieniona Uchwałą Rady Gminy Solec-Zdrój nr X/46/2011 z dnia 27 

października 2011 roku w sprawie zmian w statucie uzdrowiska Solec-Zdrój ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego z dnia 20.12.2011 roku nr 312  poz. 3816). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.  

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady                                                         

                                                                       Paweł Patrzałek                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  

 

 

Na postawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1056 z późn. zm.) Gmina Solec-Zdrój przedłożyła do Ministra Zdrowia  uzupełnienie 

operatu uzdrowiskowego w zakresie  zmiany granic stref ochrony uzdrowiskowej oraz zmian 

wynikających  z utworzenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Minister Zdrowa 

decyzją z dnia 05.03.2019 roku znak: OZU.533.28.2019.PSP po rozpatrzeniu wniosku Gminy 

postanowił zmienić decyzję Ministra Zdrowia nr 11 z dnia 6 listopada 2008 roku  znak: MZ-OZU-

520-15387-2/GR/08 potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na 

obszarze uznanym za uzdrowisko Solec-Zdrój i ustalającą kierunki lecznicze dla uzdrowiska Solec-

Zdrój. Zmiana dotyczy granic stref ochrony uzdrowiskowej "A" i "C" oraz wykazu zakładów 

lecznictwa uzdrowiskowego.   Zmiana granic strefy "C" ochrony uzdrowiskowej związana jest z 

tworzeniem warunków rozwoju różnego rodzaju działalności poza granicami uzdrowiska i nie 

związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności  w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. 

Potrzeba tego rodzaju zmiany wynika z aktywności przedsiębiorców na terenie gminy. Zmiana 

granic strefy "A" to zmiana porządkowa wynikająca zwłaszcza z przyjęciem przebiegu po 

granicach obrębu ewidencyjnego. W związku z powyższym na podstawie art. 41 ust. 1 zgodnie z 

wymogami art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1056 z późn. zm.) opracowano projekt statutu uzdrowiska, który zgodnie z art. 47 ust. 

2 pkt. 2 ww. ustawy  podlegał opiniowaniu komisji uzdrowiskowej.  

 


