
                                                         Uchwała Nr X/46/2011
                                                       Rady Gminy Solec-Zdrój
                                               z dnia 27 października 2011  roku.

w sprawie zmian w statucie uzdrowiska Solec-Zdrój.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, 
poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 2006 r. Nr 17, 
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr173, poz. 1218; 2008 r. 
Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 124; 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777) w 
związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 73, poz. 390) 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

                                                                        §1

W statucie uzdrowiska Solec-Zdrój stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/122/09 
Rady Gminy Solec-Zdrój z 20 kwietnia 2009 r. w sprawie  statutu uzdrowiska Solec-Zdrój 
wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 6 dodaje się § 6 a, § 6 b i § 6 c w brzmieniu:

  „ § 6 a. Mając na  celu ochronę funkcji leczniczej w uzdrowisku oraz ochronę i  kształtowanie ładu 
przestrzennego, a w szczególności zachowanie ściśle uzdrowiskowego charakteru strefy ”A” 
uzdrowiska , poza ustaleniami MPZP,  określa się w sposób następujący formy i miejsca lokalizacji 
tablic i urządzeń reklamowych:

1. dopuszcza się rozmieszczanie w strefie „ A” uzdrowiska  znaków i szyldów na budynkach 
mieszczących działalność, której te znaki lub szyldy dotyczą oraz zwiastunów szyldów i 
tablic informacyjnych umieszczonych na bramie wejściowej lub w obrębie działki będącej 
miejscem tej działalności,

2. dopuszcza się umieszczanie  w przestrzeni publicznej znaków, tablic i zwiastunów 
stanowiących informację turystyczną,

3. właściciel tablic i urządzeń  reklamowych, o których mowa w pkt. 1 i 2 winien dbać o 
estetyczny wygląd tych tablic, ich odnawianie i bezpieczeństwo ich posadowienia.

§ 6 b. Rozmieszczanie urządzeń, o których mowa w § 6 a pkt 1 i 2 w strefie „B” i ”C” uzdrowiska 
podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 6 c.  1. W strefie „A” uzdrowiska w obrębie ciągów komunikacyjnych (chodników, ulic i dróg 
publicznych) nie dopuszcza się prowadzenia handlu obnośnego i obwoźnego z zastrzeżeniem 
punktu 2.
          2. Punkty sprzedaży  pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub towarów o 
podobnym charakterze mogą być prowadzone  w strefie ”A” w miejscach wyznaczonych przez 
gminę, również w obrębie ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem, że nie zakłócają ruchu 
pieszych i pojazdów.”



2. po § 10 dodaje się § 10a i  § 10 b w brzmieniu:

„ § 10 a. Wody siarczkowe, o których mowa w § 10, z uwagi na stężenie związków siarki, 
kwalifikują się do silnie aktywnych wód siarczkowych, mających właściwości rozmiękczające i 
złuszczające naskórek. Zwiększa to proces przenikania związków aktywnych, zwłaszcza siarki 
dwuwartościowej i jodu do narządów wewnętrznych zmienionych chorobowo, w których następują 
reakcje korygujące, zwłaszcza w chrząstkach stawowych i układzie krążenia oraz narządach ruchu. 
Wody te mogą być wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym do kąpieli leczniczych z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu z uwagi na zwiększoną lotność 
siarkowodoru.

§ 10 b . Zgodnie z dokumentacją klimatyczną klimat uzdrowiska Solec-Zdrój charakteryzuje się 
korzystnymi warunkami do leczenia chorób ortopedyczno-urazowych i chorób reumatologicznych. 
Usłonecznienie występuje w ilości 1500 godzin, średnio w roku występuje 151 dni z opadem, a 
więc poniżej poziomu dopuszczalnego . Warunki wietrzne, akustyczne, wartości promieniowania 
elektromagnetycznego i stopień zanieczyszczenia powietrza spełniają normy klimatyczne. Okres 
najdogodniejszy do klimatoterapii trwa od połowy kwietnia do połowy października. Strefa 
korzystna do leczenia uzdrowiskowego znajduje się w obrębie  parku zdrojowego oraz wewnątrz 
lasów sosnowych, z uwagi na występowanie olejków eterycznych. Warunki  bioklimatyczne są 
przyjazne  dla wszelkich form klimatoterapii – terapii ruchowej łagodnej i intensywnej, stosowanej 
w rehabilitacji i profilaktyce.

                                                                         § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                         § 3

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady
   Czesław Stępień

                                               



                                                 Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw 
( Dz. U. Nr 73, poz. 390)  zobowiązała gminy uzdrowiskowe do dostosowania obowiązujących 
zapisów statutów uzdrowisk do wymagań określonych w zmienionym powyższą ustawą art. 41 ust. 
2 i 2 a ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. Nr 167,poz. 1399 z późn. zm.).
Po dokonaniu analizy obowiązującego Statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój ustalono, że reguluje on już 
sprawy określone art. 41 ust. 2 pkt 1), 2), 5) oraz ust. 2a. Uzupełnieniu podlegały kwestie określone 
w art. 41 ust. 2 pkt 3) i 4),  co wypełniają zapisy niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady
   Czesław Stępień


