
P o d s u m o w a n i e 

o  którym  mowa  w  art.  55  ust.  3  ustawy  z     dnia  3  października  2008  r.  o     udostępnianiu   
informacji o     środowisku i     jego ochronie, udziale społeczeństwa w     ochronie środowiska oraz   
o     ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.  U. z 2008 r Nr. 199,  poz 1227/ -  zawierające   
uzasadnienie  wyboru  przyjętego  dokumentu  w     odniesieniu  do  rozpatrywanych  rozwiązań   
alternatywnych,  a     także  informacje,  w     jaki  sposób  zostały  wzięte  pod  uwagę  i     w     jakim   
zakresie zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego;

- zgłoszone uwagi i wnioski;
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień „Studium”. 
Przedmiotowe podsumowanie dotyczy dokumentu, którym jest: 
zmiana  „Studium  uwarunkowań  i     kierunków  zagospodarowania  przestrzennego”  gminy   
Solec-Zdrój  uchwalonego  Uchwałą  nr  XXXIV/159/10  Rady  Gminy  w Solcu-Zdroju  z     dnia   
11     stycznia 2010 r.  

Zmiana ta dotyczy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  Solec-Zdrój  uchwalonego  Uchwałą  Nr  II/10/02  Rady  Gminy  w Solcu-Zdroju  z dnia 
10 grudnia 2002r.

O przystąpieniu  do sporządzenia  przedmiotowej  zmiany przesądziła  Rada Gminy Solec-
Zdrój Uchwałą Nr V/35/2007 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

Przy jej  sporządzaniu uwzględniono tok postępowania określony w art.  11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717  z póz.  zm.),  jak  też  ustawy  z dnia  3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji 
o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

Mimo, że „Studium” nie ma rangi prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydania 
decyzji  administracyjnych,  to  jednak  jego  ranga  jest  bardzo  duża  w stosunku  do  miejscowych 
planów  zagospodarowania  przestrzennego,  wykonywanych  w następstwie  jego  ustaleń 
i stanowiących  podstawę  podejmowania  wszelkich  przesądzeń  realizacyjnych  w zakresie 
kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy.

Dlatego  też  stopień  ich  szczegółowości  dostosowano  do  strategicznego  i  operacyjnego 
charakteru  zmiany  „Studium”,  określonego  w  postanowieniach  ustawy  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym  i  przepisów  szczególnych,  mających  zastosowanie  przy  jej 
sporządzaniu,  a  także  z  uwzględnieniem ustaleń  obowiązującego  na  terenie  gminy Solec-Zdrój 
prawa miejscowego, które stanowi:

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  sołectwa Solec-Zdrój,  uchwalony 
Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569. 

o Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-
Zdrój  uchwalony  Uchwałą  Nr XXI/96/2008  Rady  Gminy  w Solcu-Zdroju  z dnia 
29.08.2008  r. opublikowaną  w Dz.  Urz.  Województwa  Świętokrzyskiego  Nr 219  z dnia 
17.10.2008

Kierunkowa  polityka  przestrzenna  określona  w  zmianie  „Studium”  uwzględnia  w  pełnym 
zakresie ustalenia zawarte:

• w prognozie  oddziaływania  na  środowisko  opracowanej  z  uwzględnieniem  zakresu 
i stopnia szczegółowości uzgodnionej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 



w Kielcach  w piśmie  RDOŚ-26-WPN.II-7041-731/09/mo  z dnia  24.03.2009  oraz 
z Państwowym  Wojewódzkim  Inspektorem  Sanitarnym  w Kielcach  w piśmie  SE.V-
4412/23/GK/09 z dnia 06.04.2009 r.

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisku dokument został uzgodniony 
i zaopiniowany przez w/w jednostki w stosownych pismach i  postanowieniach,  które są zawarte 
w dokumentacji planistycznej.

Odnoszą się zarówno do projektu zmiany „Studium” jak i „ Prognozy oddziaływania jego 
ustaleń na środowisko”.

Uwzględniając  stanowisko  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Kielcach 
w zmianie „Studium” sprecyzowano uwarunkowania realizacyjne,  mające na celu pełną ochronę 
socjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja Szaniecko-Solecka”. 

Określone  w  zmianie  „Studium”  rozwiązania  w  zakresie  przeznaczenia  poszczególnych 
terenów stanowią kontynuację istniejących układów przestrzenno-funkcjonalnych, ukształtowanych 
w oparciu  o  rozwiązania  obowiązujących  dotychczas  planów  miejscowych.  Gwarantują  zatem 
zachowanie ładu przestrzennego i ochronę ekosystemów przyrodniczych, a tym samym prawidłowe 
funkcjonowanie  omawianego  obszaru.  Wdrożone  do  realizacji  przez  wprowadzenie  zmian  do 
ustaleń  obowiązujących planów miejscowych,  będą stanowić podstawę do prowadzenia  polityki 
lokalizacyjno  -inwestycyjnej  zgodnie  z  funkcją  wiodącą  gminy  Solec-Zdrój,  jakim jest  funkcja 
uzdrowiskowa.

W danym przypadku gwarancją realizacji ustaleń zmiany „Studium” w dużym stopniu jest 
czynnik uzyskanej akceptacji społecznej, bowiem określone w zmianie „Studium” przeznaczenia 
dla poszczególnych terenów, wynikają w przeważającej części ze zgłoszenia w toku sporządzania 
zmiany  „Studium”  potrzeb  inwestycyjnych  społeczności  lokalnej,  a zatem  z  poszanowaniem 
konstytucyjnego prawa własności.

Dokonana  w  zmianie  „Studium”  równoczesna  identyfikacja  i  analiza  elementów 
naturalnego  środowiska,  będących  przedmiotem prawnej  ochrony z  równoczesnym określeniem 
zakresu  tej  ochrony,  po  wprowadzeniu  stosownych  zmian  do  ustaleń  miejscowych  planów 
zagospodarowania,  stworzy  dokument  prawa  miejscowego,  umożliwiający  egzekwowanie 
przyjętych rozwiązań przestrzennych w procesach lokalizacyjno-inwestycyjnych..

Postanowienia  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzenny  w  sposób 
jednoznaczny określają problematykę i zakres „Studium”. Nie umożliwiają dokonywania zapisów 
w sposób alternatywny.

Nakazane  i  zakazane  sposoby  użytkowania  określone  dla  poszczególnych  form 
przeznaczenia  są  wiążące  przy  sporządzaniu  planów  miejscowych.  Mogą  być  jedynie 
uszczegółowiane na etapie ich sporządzania, w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących 
przepisów szczególnych, odnoszących się do poszczególnych form użytkowania.

Taką możliwość gwarantują ustalenia zmiany „Studium” stanowiące, że „uszczegółowienie 
zakresu programowego dla poszczególnych form przeznaczenia odnosi się do ustaleń miejscowych 
planów”.

W obecnym stanie prawnym w zakresie ochrony środowiska umożliwiają to postanowienia 
ustawy  z dnia  3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podstawowym  instrumentem  realizacji  celów  ochrony  elementów  środowiska  prawnie 
chronionych, w tym proponowanego do utworzenia socjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja 
Szaniecko-Solecka”, są oceny oddziaływania na środowisko oraz plany ochrony w odniesieniu do 
siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono specjalny obszar.

W  projekcie zmiany „Studium”  ujęte  zostały  zapisy  określające  szczegółowo  zasady 
zagospodarowania  poszczególnych  obszarów,  definiujące  niedopuszczalne  do  realizacji 
przedsięwzięcia.

Realizacja ustaleń zmiany „Studium” nie spowoduje zakłócenia ciągłości oraz zmniejszenia 
zasięgu przestrzennego istniejących systemów przyrodniczych, występujących na obszarze gminy 
Solec-Zdrój,  prawnie ustanowionych.  Tym samym nie spowoduje negatywnych oddziaływań na 
jego bioróżnorodność. Nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.



Ustalenia  zmiany  „Studium”  zawierają  szereg  ograniczeń  eliminujących  szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Ścisłe przestrzeganie ustaleń stanowi 
wystarczające zabezpieczenie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przyjęty  dokument  w  sprawie  zmiany  „Studium”  można  uznać  za  zgodny  z zasadami 
ochrony środowiska i ładu przestrzennego.

Wnioski jednostek i organów  administracji publicznej  o zakresie związanym z przypisaną 
im  działalnością  statutową,  zostały  uwzględnione  w  całości,  bowiem  ich  treści  wynikają 
z postanowień  aktualnie  obowiązujących  przepisów  szczególnych,  mających  odniesienie  do 
przedmiotu opracowania. 

Wchodzą także w zakres ustaleń, jakie winny być uwzględniane obowiązkowo w „Studium” 
na  podstawie  wymogów  w/w  ustawy  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  28  sierpnia  2003  r.  w sprawie  zakresu  projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak też ustawy z dnia 
3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Potwierdzeniem uwzględnienia wniosków poszczególnych jednostek jest uzyskanie od nich 
pozytywnych uzgodnień i opinii, wymaganych prawem. 

 Wnioski  wniesione  przez  osoby  fizyczne  w  sprawach  indywidualnych,  które  obejmują 
nieruchomości  położone  w  obszarach,  których  zabudowa  na  wnioskowane  cele  nie  powoduje 
naruszenia  postanowień przepisów szczególnych  oraz ładu przestrzennego gminy,  zostały także 
uwzględnione. 

Wnioski obejmujące nieruchomości, których zabudowa jest z nimi sprzeczna i narusza ład 
przestrzenny gminy oraz mogłyby naruszać wartości prawnie chronione, nie zostały uwzględnione.

W  wyniku  ogłoszenie  prasowego  zamieszczonego  w  dzienniku  „Echo  Dnia”  z  dnia 
25 września 2009 r., obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
w  Solcu-Zdroju,  jak  też  na  tablicy  ogłoszeń  sołtysów  poszczególnych  sołectw,  informacji 
zamieszczonej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy  Solec-Zdrój  oraz  w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku, wyłożenia do 
publicznego  wglądu  w  dniach  od  14.10.2009  r  do-25.11.  2009  r  projektu  zmiany  „Studium” 
z prognozą  oddziaływania  na  środowisko  oraz  przeprowadzonej  dyskusji  publicznej  w  dniu 
19 listopada 2009 r. wpłynęły uwagi od osób fizycznych sprecyzowane w treści 10 pism. 

Nie  została  złożona  żadna  uwaga  do  „Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń 
zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Solec-
Zdrój”.

Po  dokonanej  merytorycznej  i  formalnej  ocenie  uwag  wniesionych  do  projektu  zmiany 
„Studium”, przy zastosowaniu kryteriów obowiązujących także przy rozpatrywaniu wniosków - nie 
zostało  uwzględnionych  8  uwag w drodze  dokonanego  rozstrzygnięcia  Rady Gminy w Solcu-
Zdroju z  dnia  11 stycznia  2010 r.,  stanowiącego załącznik  nr  4  uchwały uchwalającej  zmianę 
„Studium”.

W zmianie „Studium” nie zaproponowano metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu 
skutków realizacji  postanowień zmiany „Studium”,  ze względu na postanowienia  art.  32 ust.  1 
ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  w trybie  której  sporządzane  jest 
„Studium”, a także jego zmiana. 

Stanowi on, że w celu oceny aktualności „Studium”, Wójt Gminy dokonuje w miarę potrzeb 
analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy,  co  stanowi  podstawę  do  oceny 
aktualności  opracowań  planistycznych,  w  tym  także  „studium  uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”, a wyniki tej oceny przedstawiane są Radzie Gminy.

Jeżeli wynika z niej , że zachodzi potrzeba dokonania zmiany „Studium”, podejmowana jest 
stosowna uchwała w tym zakresie.


