REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KIELCACH
Kielce, 05.03.2018 r.

WPN-II.610.12.2018.AN

POSTANOWIENIE

(

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późno zm.)
w związku z art. 23 ust. 5, art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późno zm.) oraz art. 106 ~ 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późno zm.)
po rozpatrzeniu
wniosku Wójta Gminy Solec-Zdrój pismo znak GP.6722.1.2018 z dnia 01.02.2018 r. (data
wpływu 09.02.2018 r.) w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa SolecZdrój na obszarze części sołectwa Strażnik i Żuków
postanawiam uzgodnić
ww. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Uzasadnienie

(

Wójt Gminy Solec-Zdrój pismem znak GP.6722.1.2018 z dnia 01.02.2018 r. (data wpływu
09.02.2018r.) wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój na obszarze części
sołectwa Strażnik i Żuków. Do projektu została dołączona prognoza oddziaływania na
środowisko. Tut. Organ pismem znak WPN-Il.41O.1.14.2018.AN WPN-lI.610.12.2018.AN
z dnia 13.02.2018 r. wystąpił o przedłużenie terminu zaopiniowania i uzgodnienia ww.
dokumentacji, na co Organ sporządzający projekt dokumentu wraz z prognozą nie wniósł
sprzeclwu.
Tutejszy Organ po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uzgadnia ww. projekt
zmiany planu miejscowego w odniesieniu do wymogów z zakresu ochrony przyrody dotyczących
Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S.POChK) oraz obszaru Natura
2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034.
Projekt zmiany planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni ok. 40 ha położony
w sołectwach Strażnik i Żuków, w gminie Solcc-Zdrój. Przedmiotem opracowania są następujące
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Projekt zmiany planu miejscowego zawiera regulacje służące ochronie przyrody, w tym dot.
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oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka.
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Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późno zm.), którego obowiązki pełni obecnie
Poczta Polska S.A.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
Z-CA REGIONALNEGO DYREKTORA
jaroJlaw Pa/dak

Otrzymuje:
1. Wójt GminySolec-Zdrój- doręczenieelektroniczneePUAP
2.

aa.
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