
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2015Rady Gminy Solec Zdrój 

z dnia 02 października 2015r.  

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 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

 o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój 

 

 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nierucho- 

mości, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy  

uwaga 
uwzglę

- 
dniona 

uwaga  
nieuwz-
ględnio- 

na 

1 2 3 4 5 6 9 10 
1. 12.09.20

14 
31.08.20

15 

ŚZMiUW 
wKielcach 

Dokonywać 
uzgodnień ze 

ŚZMiUW wszelkich 
inwestycji 

zlokalizowanych na 
ternach 

zmeliorowanych jak 
również mogących 

mieć wpływ na 
urządzenia melioracji 

wodnych i wody 
płynące 

- Uchylenie 
zapisów w 

mpzp 
dotyczących 

sołectwa 
Świniary, 
Zielonki i 
Ludwinów 
spowoduje 

opracowywani
e jednostkowej 

decyzji o 
WZiZT i 

uzgadnianiu 
jej z innymi 
organami 

- N 

2. 16.10.20
14 

Orange Polska 
SA 

1) Możliwość 
realizacji sieci 
telekomunikacyjnych 
Orange Poska SA 
2) usytuowania tej 
sieci w liniach 
rozgraniczających 
dróg i ciągów 
pieszych 
3) sytuowanie sieci 
poza liniami 
rozgraniczającymi 
dróg w sytuacjach 
uzasadnionych 
względami 

- Uchylenie 
zapisów w 

mpzp 
dotyczących 

sołectwa 
Świniary, 
Zielonki i 
Ludwinów 
spowoduje 

opracowywani
e jednostkowej 

decyzja o 
WZiZT i 

uzgadnianiu 
jej z innymi 

- N 



technicznymi,  
bezpieczeństwa, 
wynikających z 
potrzeb społeczno – 
gospodarczych 
4) możliwość 
lokalizacji 
naziemnych obiektów 
kubaturowych 
urządzeń 
telekomunikacyjnych 
5) dostępu do tych 
sieci w trybach 
zwykłej eksploatacji 
6) planowania 
odpowiednich stref 
teletechnicznych  
sieci podziemnych i 
naziemnych 
7) możliwość zmiany 
sieci naziemnej w 
podziemną 
8) dopuszczenia 
możliwości  
przebudowy 
istniejących sieci 
9) budowy i 
rozbudowy 
telekomunikacyjnych 
linii i sieci radiowych 
wraz z niezbędnymi 
obiektami 
10) stworzenie 
warunków 
przestrzennych dla 
zachowania ciągłości 
powyższych działań 
w celu umożliwienia 
budowy 
społeczeństwa 
informatycznego 

 

organami 

3. 23.09.20
14 

GDDKiA w 
Kielcach 

1) Droga nr 79 – do 
celów planistycznych 
w mpzp oraz Studium 
przyjąć klasę drogi 
GP – droga główna 
ruchu 
przyśpieszonego. 
2) Na kierunku 
północ-południe 
rezerwować 
korytarza dla 
potencjalnego 
przebiegu drogi 73 

- Uchylenie 
zapisów w 

mpzp 
dotyczących 

sołectwa 
Świniary, 
Zielonki i 
Ludwinów 
spowoduje 

opracowywani
e jednostkowej 

decyzja o 
WZiZT i 

uzgadnianiu 
jej z innymi 
organami 

- N 

4. 05.09.20
14 

Ministerstwo 
Zdrowia 

1)Nie prowadzenia 
działań mających 

- Uchylenie 
zapisów w 

- N 



wpływ na fizjografię 
uzdrowiska i jego 
założenia 
przestrzenne lub 
właściwości 
lecznicze klimatu 
2) przestrzeganie 
uwarunkowań 
wynikających a art. 
38 ust 1 ustawy 
uzdrowiskowej z 28 
lipca 2005r. 

mpzp 
dotyczących 

sołectwa 
Świniary, 
Zielonki i 
Ludwinów 
spowoduje 

opracowywani
e jednostkowej 

decyzja o 
WZiZT i 

uzgadnianiu 
jej z innymi 
organami 

 
 
 
 
      ………………………………………………… 

            

       (podpis Przewodniczącego Rady Gminy) 
 


