
Pf-\NSTV\!OV'JY P(Y.!I,':/,TC)'lVY
INSF)EI<-IO~~S/\I.~Ir:.,HN ..../

2~ ..100 BlJ~:-<()Zctrl~i
ul. ~:a~fan;lUiltOHł91)2

f~K 3.,8 27 88, 1,,1. ::'"7 G35 73
SE.V-4411/9/17

POSTA!':OWIENIE

.. 2 O, 17. ,n17Busko-ZdroJ .

. r- r ~ .

_ ł, \.. ,

27 -12- 2G17
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)oraz art. 46, 48 i 58 Ustawy z dnia 03.1O.2008.r.o udostępnianiu
infonnacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i art. 106 i 123ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

w odpowiedzi na wniosek Znak: GP.6722.1.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. /data wpływu
04-12-2017 r.l

przesłany przez: Urząd Gminy
28-131 Solec-Zdrój

dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategiczr.ej oceny oddziaływania na środowisko dła zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa
Solec-Zdrój, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/96/~008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29 sierpnia
2008 r. obejmującego działki położone w obrębie sołectwa Strażnik o numerach ewidencyjnych 621/9,
621/8,621/2,621/1,620,619,628,629,630,631/1,631/2, 631/4, 186/1, 186/2, 186/3, 186/6, 186/5,
544 oraz sołectwa Żuków o numerach ewidencyjnych 1369, 1368, 1367

postanawia:

uzgodnić pozytywnie w zakresie higieniczlll,-zdrowotnym odstapienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem solectwa Solec-Zdrój,
zatwierdzonej Uclnvałą Nr XXI/9612008Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29 siernnia 2008 r.
obejmującego dzialki położone w obrebie soltctwa Strażnik o numerach ewidencyjnych 621/9,
621/8,621/2,621/1,620.619,628,629,630.631/1, 63112,63114.186/1, 18612, 18613, 186/6, 186/5,

544 oraz sołectwa Żuków o nume,'ach ewidencyjnych 1369, 1368, 1367

UZASADNIENIE

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju przy pUmie z dnia 29 listopada 2017 r. /data wpływu
04-12-2017 r.l zwróci! się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju
z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/96/2008
Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29 sierpnie 2008 r. obejmującego działki położone w obrębie
sołectwa Strażnik o numerach ewidencyjnych 621/9, 621/8, 621/2, 621/1, 620, 619, 628, 629, 630,
631/1, 631/2, 631/4, 186/1, 186/2, 186/3, 186:6, 186/5, 544 oraz sołectwa Żuków o numerach
ewidencyjnych 1369, 1368, 1367.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju po dokonaniu analizy przedstawionej
dokumentacji stwierdza, iż przedmiotowa zmiana dotyczy niewielkiej modyfikacji w ustaleniach
wymienionego dokumentu,
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Polega ona m.in. na usystematyzowaniu granic cbszarów zabudowy (tereny UT,U, UT,UI oraz
8RMIMN-2p) w związku z wydanymi decyzjami ac'ministracyjnymi oraz istniejącą zabudową, a także
na zmniejszeniu obszaru projektowanego cmcntarza na rzecz terenu usług go obsługujących.
W ustaleniach dopuszczono realizację obiektów towarzyszących cmentarnictwu, m.in. w zakresie
usług pogrzebowych - znajdujących się w strefie sanitarnej cmentarza. Realizacja parkingu służącemu
obsłudze projektowanego cmentarza będzie stanowić uzupełnienie funkcji w tym zakresie.
Pozostałe tereny objęte zmianą pozostają w dotychczasowym sposobie użytkowania tj. rolnym oraz
leśnym.
Powyższa zmiana nie zmienia warunków zdrowotnych.

W tej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju uznał jak
w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

poważnienia
PańSI'.'. ;\'Iego Powiatowego
In, ~ krara Sanitarnego

mgr Grzeg rz Wojciechowski

Otrzymuj a:
l. Urząd Gminy, 28-131 Solec-Zdrój
2. a/a

G.W.lJ.T.
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