
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/57/2015 Rady Gminy  Solec-Zdrój z dnia  02 października 2015 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-
Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec – Zdrój przyjętego Uchwałą Nr  XXI/96/2008  Rady Gminy w
Solcu- Zdroju  z dnia 29.08.2008 r. 

Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,
opublikowana w Dz U. z 2015, poz. 199, reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez
jednostki samorządu terytorialnego.

Wg postanowień art. 3 ust. 1 tej uchwały do zadań własnych gminy należy kształtowanie
i prowadzenie  polityki  przestrzennej  na  terenie  gminy,  w tym uchwalanie  miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych.

Dla Gminy Solec – Zdrój  z wyłączeniem sołectwa Solec – Zdrój  obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony  Uchwałą Nr  XXI/96/08 Rady Gminy Solec –
Zdrój (z póź zm) i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr  Nr 219
z dnia 17.X.2008r., poz. 2925

Przystąpienie  do  sporządzania  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego podyktowane jest  koniecznością dostosowania planu do obecnie obowiązujących
przepisów prawnych. W ustaleniach planu wprowadzono regulacje i zapisy obwiązujące na czas
przyjęcia  stosownej  uchwały  w 2008r  natomiast  obecnie  zapisy planu  odbiegają  od  przepisów
powszechnie obowiązujących.

Obecnie aktualne i obowiązujące mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego udostępnione
Gminie  Solec  –  Zdrój  przez  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  pozwoliły
stwierdzić, że przedmiotowe sołectwa Świniary, Zielonki i Ludwinów są położone poza obszarem
określonym jako obszary na których występuje teren zagrożenia i ryzyka powodziowego. To z kolei
umożliwia zmianę planu miejscowego w zakresie dotyczącym w/w sołectw Gm. Solec – Zdrój.

W  związku  z  powyższym  Wójt  Gminy,  po przeprowadzeniu  analizy  zasadności
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, wymaganej zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  stwierdził,  iż  celowe  będzie
sporządzenie zmiany dla całości planu.

Przedmiotowa  uchwała  umożliwiła  podjęcie  przez  Wójta  Gminy  Solec-Zdrój  czynności
formalno – prawnych zmierzających do uchwalenia zmiany prawa miejscowego obowiązującego na
obszarze Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec – Zdrój w zakresie umożliwiającym
podejmowanie  stosownych  decyzji  administracyjnych,  gwarantujących rozwój  społeczno-
gospodarczy Gminy.


