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1. Wprowadzenie 

1.1 Podstawa prawna sporządzania prognozy 

Przepisy art. 46 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. 2013 poz. 1235 ze zm.) zobowiązują organy 

zarządzające do przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko dokumentów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tym celu organ opracowujący projekt 

dokumentu sporządza prognozę oddziaływania na środowisko 

Niniejszy dokument – Prognoza Oddziaływania na Środowisko (zwana dalej 

Prognozą) Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Solec- Zdrój na lata 2015-2022 

został przygotowany, jako pierwszy element w procesie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko skutków realizacji tego rodzaju dokumentów. Dokument ma na celu 

identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

1. Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

(Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248); 

2. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7,  

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102); 

3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 

197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157); 

4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.  

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 
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dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375); 

5. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466); 

6. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 

24 z 29.01.2008, str. 8); 

7. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19). 

Oprócz wymienionych dokumentów podstawą opracowania prognozy oddziaływania na 

środowisko są również inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia krajowe, w tym: 

1. Ustawa 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.); 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 817); 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1800); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
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7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883); 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001, Nr 92, poz.1029); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031); 

10. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 210 z późn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.); 

13. Ustawa z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zm. 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

z późn. zm.).  
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1.2. Cel i zakres opracowania 

 Podstawowym celem Prognozy jest ocena skutków oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięć proponowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miejscowości 

Solec-Zdrój na lata 2015-2022 oraz ustalenie, czy przyjęte cele i kierunki działań gwarantują 

bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu 

rozwojowi. 

 Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków 

środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień ocenianego 

dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstania w przyszłości 

konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

 Ze względu na brak możliwości przeanalizowania na obecnym etapie wszystkich 

działań w zakresie rozwiązań technicznych, etap dokładnej identyfikacji zagrożeń 

związanych z realizacją poszczególnych inwestycji zostanie przeprowadzony w momencie 

uzyskiwania potrzebnych decyzji, na szczeblu lokalnym. Zatem określenie dokładnej skali 

oddziaływania poszczególnych inwestycji nie było przedmiotem niniejszej Prognozy. 

Sporządzony dokument sygnalizuje ewentualne potencjalne zagrożenie środowiska. 

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu 

określonego w artykule 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z Ustawą prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać: 

a) Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

II. Określać, analizować i oceniać: 

a) Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
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projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w 

jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu, 

e) Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

– różnorodność biologiczną, 

– ludzi, 

– zwierzęta, 

– rośliny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 

– klimat, 

– zasoby naturalne, 

– zabytki, 

– dobra materialne, 

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna przedstawiać: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 
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oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

Dodatkowo szczegółowy zakres niniejszego dokumentu, w myśl art. 53 wyżej 

cytowanej ustawy został wskazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach (pismo WPN-II.411.17.2015.DZ z dnia 05.06.2015 r.) oraz Świętokrzyskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (pismo 

SEV.9022.5.36.2015 z dnia 29.05.2015 r.). 

 

 Informacje zawarte w niniejszej Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny. W przedmiotowej Prognozie uwzględniono informacje 

zawarte w prognozach sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów, powiązanych 

 z projektem poddawanym procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W niniejszej Prognozie uwzględniono informacje zawarte w dokumentach: „Program 

Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

z siedzibą w Rzędowie”, oraz „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na 

lata 2012-2015”. 
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1.3. Zastosowana metodyka 
 
Przy sporządzaniu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla miejscowości Solec–Zdrój na lata 2015 – 2022 oparto się głównie na: 

1. Ustawie 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. 2013 poz. 1235 ze zm.), która określa sposób postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów, 

2. Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 985), 

3. Dokumentach strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się 

bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia 

i życia ludzi. 

Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości 

Solec-Zdrój na lata 2015-2020 została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego 

w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko. Zakres prognozy i stopień szczegółowości uzgodniono również z organami 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismem WPN-II.411.17.2015.DZ z dnia 

05.06.2015 oraz z Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

pismem SEV.9022.5.36.2015 z dnia 29.05.2015 r. 

 

Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób zadania przyjęte do 

realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miejscowości Solec–Zdrój z perspektywą 

do roku 2022 mogą oddziaływać na środowisko naturalne. 

W pierwszej kolejności tworzenia Prognozy przeprowadzono analizę czy i w jakim 

zakresie zapisy ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miejscowości Solec–Zdrój na 

lata 2015-2022 będą wspierały realizację celów umieszczonych w dokumentach 

strategicznych odnoszących się do problematyki środowiska i zrównoważonego rozwoju 

zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Następnie określono i oceniono 

istniejący stan środowiska naturalnego analizowanej jednostki samorządu terytorialnego oraz 

potencjalne zmiany tego stanu w przypadku realizacji projektowanego dokumentu. Następnie 

dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych zadań Programu 
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na środowisko naturalne. W tym celu posłużono się macierzą skutków środowiskowych 

elementów środowiska, zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych przewidzianych do 

realizacji w Programie, która przedstawia w skondensowanej postaci możliwe oddziaływanie 

tych zadań na środowisko. Przyjęta w Prognozie macierz skutków środowiskowych stanowi 

tabelę, w której w wierszach wpisano projekty kluczowe i uzupełniające, a w kolumnach 

wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego 

oddziaływania pomiędzy składnikami zaznaczono symbolem: 

(+) – realizacja projektu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia, 

(-) – realizacja projektu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia, 

(+/-) – realizacja projektu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne 

oddziaływania i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

(0) – realizacja projektu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, 

są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 

przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

Za pomocą niniejszej macierzy skutków środowiskowych przeanalizowano skutki 

środowiskowe planowanych zadań dla następujących elementów: 

 obszary Natura 2000, 

 różnorodność biologiczna, 

 zdrowie ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wody powierzchniowe i podziemne, 

 jakość powietrza, 

 powierzchnia ziemi i gleba, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 dobra kultury. 
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Pod uwagę wzięto nie tylko bezpośredni wpływ założeń Programu na środowisko, ale 

również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, 

chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano także pod uwagę minimalizację lub 

odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny 

oraz możliwość oddziaływania transgranicznego. 
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2. Charakterystyka ocenianego dokumentu 

2.1 Informacje podstawowe 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Solec–Zdrój na lata 2015 – 2022 

(LPR) opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 1.5.4 Umowy 

Partnerstwa
1
, zatwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej w dniu 23 maja 2014 roku oraz  

z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 roku
2
 w zakresie zapisów dotyczących rewitalizacji oraz 

z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

LPR dla miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015–2022 ma charakter zintegrowany, 

wieloaspektowy. Stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze 

stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary miejscowości/gminy poprzez 

przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, 

przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone  

w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Działania rewitalizacyjne uwzględnione w LPR 

dla miejscowości Solec-Zdrój koncentrują się na rozwiązaniu kluczowych problemów, 

które według diagnozy najbardziej przyczyniają się do powstania i trwania kryzysu na 

obszarze rewitalizowanym. LPR ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie 

pomijać kontekstu społecznego, ekonomicznego, środowiskowego związanego 

z tożsamością danego obszaru, a także jego społecznego i przestrzennego otoczenia. LPR 

dla miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015 - 2022 podzielony został na następujące 

części: część diagnostyczną, opis celów, opis przedsięwzięć.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Solec- Zdrój opracowany został  

z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim 

udziale wszystkich interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym 

                                                 
1
 Umowa   Partnerstwa,   Programowanie   perspektywy   finansowej   2014–2020,   Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, 23.05.2014. 
2
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy      ogólne  

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013). 
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zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za 

zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji 

dokumentu.  

 

Lokalny Program rewitalizacji dla miejscowości Solec- Zdrój na lata 2015-2022 zawiera: 

1. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; 

2. Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych; 

3. Zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów zdegradowanych; 

4. Wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego (planowany 

efekt rewitalizacji); 

5. Identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych; 

6. Wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych 

projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru zdegradowanego, które będą 

realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem  

7. Ogólny (zbiorczy) opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych; 

8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na 

obszarze objętym programem rewitalizacji; 

9. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, z indykatywnymi 

wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki 

spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji 

zasady dodatkowości środków UE); 

10. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 

aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji; 

11. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

12. System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji 

w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 
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2.2 Główne cele i założenia LPR 
 

Celem strategicznym Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Solec-

Zdrój do roku 2022 jest: Poprawa, jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów 

miejscowości oraz gminy Solec-Zdrój poprzez stworzenie warunków do rozwoju 

miejscowości z wykorzystaniem jej cech endogenicznych oraz ograniczenie problemów 

społecznych, przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych oraz kulturowych.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Solec-Zdrój jest dokumentem 

obejmującym lata 2015-2022 i obejmuje swym zakresem okres programowania 2014- 2020.  

Program jest dokumentem, który wyznacza obszary na terenie Miejscowości Solec- Zdrój 

wymagające kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych i przestrzennych. Aby osiągnąć cel strategiczny rewitalizacji 

w dokumencie wyznaczono cele główne i szczegółowe oraz wyodrębnione wokół nich 

projekty kluczowe i uzupełniające. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 
1.1 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

obszarów rewitalizowanych, kuracjuszy, 

turystów 

1.2 Dostosowanie infrastruktury technicznej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

1.3 Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i 

uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji 

przestrzeni publicznych 

 

 

 

 

 

2.1 Poprawę dostępności do obiektów turystycznych, 

uzdrowisk na terenie miejscowości poprzez 

budowa nowych odcinków dróg oraz 

modernizację odcinków zniszczonych. 

2.2 Stworzenie infrastruktury turystycznej i 

sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców turystów/kuracjuszy, osób 

niepełnosprawnych. 

2.3 Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej 

mieszkańców miejscowości skupionej wokół 

branży uzdrowiskowej i turystycznej. 

2.4 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, 

szczególnie w sektorze usług uzdrowiskowych, 

turystycznych 

2.5 Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń 

2.6 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 

pod kątem określonych dziedzin aktywności 

gospodarczej 

2.7 Zwiększenie aktywności zawodowej 

mieszkańców obszaru. 

3.1 Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja 

mieszkańców do realizacji  

w partnerstwach inicjatyw lokalnych  

3.2 Zagospodarowanie terenów na cele 

rekreacyjno – turystyczne.  

3.3 Podnieść poziom integracji mieszkańców 

Solca-Zdrój oraz zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańców oraz kuracjuszy. 

3.4 Organizacja spotkań dla osób starszych i 

samotnych 

3.5 Realizacja działań skierowanych do osób 

bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, osób niepełnosprawnych. 

3.6 Wspieranie oddolnych inicjatyw 

mieszkańców oraz stworzenie i utrzymanie 

miejsc aktywności lokalnej na obszarach 

rewitalizowanych 

 

Cel główny nr 1 - Odnowienie 
zdegradowanych terenów  na obszarze 

miejscowości Solec- Zdrój oraz nadanie 
im nowych funkcji rekreacyjnych i 

turystycznych 

Cel główny nr 2- Zwiększenie 
rozwoju gospodarczego oraz wzrost 

przedsiębiorczości mieszkańców 
miejscowości oraz gminy Solec- 

Zdrój 

Cel główny nr 3- Redukcja patologii 
społecznych i zjawiska wykluczenia 
społecznego na terenie kryzysowym  
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2.3. Zasięg terytorialny LPR 

Teren, jaki zostanie poddany procesowi rewitalizacji został wybrany na podstawie 

wieloaspektowych badań, m.in. analizy SWOT, czynników wewnętrznych i zewnętrznych 

wpływających na poziom rozwoju tego obszaru. Zaplanowane w ramach LPR działania 

dotyczą Miejscowości Solec-Zdrój, która jest sercem gminy i obejmują spójny obszar: 

 

Obszar I Centrum społeczno – gospodarcze miejscowości i gminy Solec- Zdrój 

W skład obszaru pierwszego wchodzą: 

1. Ulica 1-g o Maja w raz z fragmentem ulicy Kościuszki i fragmentem ulicy Kościelnej 

(dz.7-76; dz.7-77, dz.7-136, dz. 7-172) 

2. Skwer u zbiegu u lic Partyzantów i Poprzecznej ( dz. 7-172; 7- 188) 

3. Teren przy budynku szkoły – od strony wjazdu od Stopnicy ( dz.7-359/2) 

4. Rogatka u zbiegu ulic: Sienkiewicza, Kościelnej i ogrodzenia Cmentarza (dz.7-345/1; 

dz.7-345/2) 

5. Ulica Cicha (dz.7-52; dz.7-62) 

6. Rogatka u zbiegu ulic Kr akowskiej i Kościuszki ( dz.7-448, dz.7-514) 

7. Plac przy ulicy Krakowskiej  ( 7-466/5) 

8. Teren obok Urzędu Gminy (pow. 0,33h) 

9. Ulica Targowa wraz z parkingiem  

10. Teren pod budowę drogi gminnej od ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej  

11. Teren pod budowę drogi gminnej od ul. Krakowskiej do ul. Kościuszki  

12. Ulica Ogrodowa 

13. Przejście pierze łączące ul. Szkolną z ul. Janów 

14. Ulica Słoneczna 

15. Budynek przy Gminnym Centrum Kultury 
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Mapa nr 1: Obszar I Centrum społeczno – gospodarcze miejscowości i gminy Solec- Zdrój 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Obszar II Zbiornik wodny, Park oraz tereny mu przyległe  

 Teren zlokalizowany obok Zalewu (dz.7-543; dz.7-544, dz.7-673/5) 

 Park ( dz.7-583/2; dz.7-679/2, dz.7-583/1, dz.11-51/1)  

 Teren pod budowę drogi od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów, (od Basenów 

Mineralnych) 

 

Mapa nr 2: Obszar II Tereny nad zbiornikiem wodnym, teren parku i tereny przyległe 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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2.4 Projekty kluczowe i uzupełniające planowane w ramach procesu rewitalizacji 

 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały planowane projekty kluczowe i uzupełniające do realizacji w ramach przyjętych celów 

głównych na wyznaczonych obszarach. 

 

Tabela 1: Planowane kluczowe i uzupełniające przedsięwzięcia/ projektu na obszarze rewitalizowanym 

 

PROJEKTY KLUCZOWE 

Nazwa  

planowanego działania wraz z 

lokalizacją 

 

Opis planowanych działań/zadań 

Instytucje 

 i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Problem, jaki zostanie rozwiązany lub złagodzony 

dzięki działaniu 

Etap 

działania 

/czas 

realizacji 

Szacowany 

koszt 

Cel główny nr 1 – Odnowienie zdegradowanych terenów na obszarze miejscowości Solec- Zdrój oraz nadanie im nowych funkcji rekreacyjnych i turystycznych 

1. Przekształcenie ulicy 1-go 

Maja na odcinku od ul. 

Kościuszki do ul. Krakowskiej na 

deptak pieszy oraz 

przekształcenie części ulicy 

Kościelnej oraz ul T. Kościuszki 

na ciągi pieszo-jezdne (dz.7-76; 

dz.7-77, dz.7-136, dz. 7-172) – 

Obszar nr 1 

 przekształcenie ulicy w deptak 

 wymiana nawierzchni i budowa krawężników 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 budowa fontanny 

 wymiana oświetlenia na energooszczędne 

 aranżacja zieleni 

 budowa małej infrastruktury (ławeczki, kosze 

na śmieci stojak na rowery ) 

 budowa przystanku autobusowego, 

 modernizacja otoczenia zegara słonecznego 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan – problem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców, kuracjuszy – turystów; 

 Mała liczba miejsca na obszarze rewitalizowanym 

pełniącego funkcje integracyjne dla mieszkańców; 

 Niezadawalająca ilość infrastruktury turystycznej 

na obszarze rewitalizowanym; 

 Niewystarczająca ilość terenów zielonych na 

obszarze rewitalizowanym; 

 Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, 

sportowo- rekreacyjna i kulturalna. 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

6 000 000,00 

zł 
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2. Zagospodarowanie skweru u 

zbiegu ulic Partyzantów i 

Poprzecznej (dz. 7-172; 7- 188,) - 

– Obszar nr 1 

 utworzenie alejek dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

 budowa małej infrastruktury (ławeczki, kosze 

na śmieci) 

 aranżacja zieleni  

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych i starszych ETAP I 

(2017 – 

2019) 

65 000,00 zł 

3. Zagospodarowanie rogatki u 

zbiegu ulic: Sienkiewicza, 

Kościelnej i ogrodzenia 

Cmentarza (dz.7-345/1; dz.7-

345/2) – Obszar nr 1 

 modernizacja nawierzchni 

 montaż elementów siłowni zewnętrznej 

 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci, stojaki na rower) 

 montaż witacza 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan – problem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców, kuracjuszy – turystów; 

 Mała liczba miejsca na obszarze rewitalizowanym 

pełniącego funkcje integracyjne dla mieszkańców; 

 Niezadawalająca ilość infrastruktury turystycznej 

na obszarze rewitalizowanym; 

 Mała liczba miejsc parkingowych na obszarze 

rewitalizowanym; 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

214 000,00 

zł 

4. Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku Urzędu Gminy 

Solec- Zdrój – Obszar nr 1 

 modernizacja istniejącego parkingu  

 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci) 

 aranżacja zieleni 

 utworzenie placu pomiędzy budynkiem 

administracyjnym a ul. 1 Maja do organizacji 

imprez okolicznościowych 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

900 000,00 

zł 

5. Zagospodarowanie terenu u 

zbiegu ulic Krakowskiej i 

Kościuszki ( dz.7-448, dz.7-514) 

– Obszar nr 1 

 modernizacja nawierzchni 

 budowa małej infrastruktury (ławki, siłownia 

zewnętrzna np.) 

 budowa witacza 

 aranżacja zieleni 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan – problem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców, kuracjuszy – turystów; 

 Mała liczba miejsca na obszarze rewitalizowanym 

pełniącego funkcje integracyjne dla mieszkańców; 

 Niezadawalająca ilość infrastruktury turystycznej 

na obszarze rewitalizowanym; 

 Niewystarczająca ilość terenów zielonych na 

obszarze rewitalizowanym; 

 Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, 

sportowo- rekreacyjna i kulturalna. 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

270 000,00 

zł 

6. Zagospodarowanie placu przy 

ulicy Krakowskiej ( 7-466/5) – 

Obszar nr 1 

 modernizacja nawierzchni  

 montaż pergoli wykonanej z modrzewia 

syberyjskiego. Wszystkie elementy łączące ze 

stali nierdzewnej, 

 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci np.) 

 aranżacja zieleni 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

130 000,00 

zł 

7. Modernizacja ul. Targowej 

wraz z budową miejsc 

parkingowych – Obszar nr 1 

 rozbudowa parkingu,  

 przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

  budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci) 

 wymiana oświetlenia  na energooszczędne, 

 budowa szalet publicznych,  

 aranżacja zieleni 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Zły stan dróg na obszarze rewitalizowanym,; 

 Brak odpowiedniego oświetlenia obszaru 

rewitalizowanego; 

 Mała liczba miejsc parkingowych na obszarze 

rewitalizowanym; 

 Brak toalet publicznych na obszarze 

rewitalizowanym; 

Etap II 

(2020-2022) 

800 000,00 

zł 
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8. Budowa drogi łączącej ul. 

Krakowską z ul. 1 Maja (wjazd 

obok ośrodka zdrowia) wraz z 

parkingiem na potrzeby ośrodka 

zdrowia wraz z infrastrukturą– 

Obszar nr 2 

 budowa drogi, 

 budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, 

 budowa chodników- dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo), 

 oświetlenie energoszczędne, montaż ławek,  

 budowa parkingu w pobliżu ośrodka zdrowia 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych i starszych 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

800 000,00 

zł 

9. Zagospodarowanie terenu przy 

budynku szkoły, oraz przebudowa 

sali gimnastycznej na cele 

kulturalne ( dz.7-359/2) – Obszar 

nr 1 

- montaż siłowni zewnętrznej 

- widownia dla boiska  

- montaż stoisk rowerowych 

- aranżacja zieleni 

- montaż witacza 

- budowa widowni wewnątrz sali 

- zakup odpowiedniego wyposażenia 

(nagłośnienia, oświetlenia itp.) 

- budowa sanitariatów 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan – problem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców, kuracjuszy – turystów; 

 Mała liczba miejsca na obszarze rewitalizowanym 

pełniącego funkcje integracyjne dla mieszkańców; 

 Niezadawalająca ilość infrastruktury turystycznej 

na obszarze rewitalizowanym; 

 Niewystarczająca ilość terenów zielonych na 

obszarze rewitalizowanym; 

 Brak placu zabaw na obszarze rewitalizowanym. 

 Brak toalet publicznych na obszarze 

rewitalizowanym 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

510 000,00 

zł 

10. Modernizacja ulicy Cichej 

(dz.7-52; dz.7-62) – Obszar nr 1 

-modernizacja nawierzchni 

-aranżacja zieleni 

- budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci) 

- wymiana oświetlenia na energooszczędne 

(ekologiczne) 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Zły stan dróg na obszarze rewitalizowanym,; 

 Brak odpowiedniego oświetlenia obszaru 

rewitalizowanego; 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan – problem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców, kuracjuszy – turystów; 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

1 100 000,00 

zł 

11. Budowa przejścia pieszego z 

ul. Janów do ul. Szkolnej – 

Obszar nr 1 

 budowa przejścia dla pieszych i ścieżki 

rowerowej 

 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

- Zły stan dróg na obszarze rewitalizowanym,; 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

550 000,00 

zł 

12. Modernizacja ul. Słonecznej – 

Obszar nr 1 

- modernizacja nawierzchni 

-aranżacja zieleni 

- budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci) 

- wymiana oświetlenia na energooszczędne 

(ekologiczne) 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Zły stan dróg na obszarze rewitalizowanym,; 

 Brak odpowiedniego oświetlenia obszaru 

rewitalizowanego; 

 

ETAP II 

(2020-2022) 

500 000,00 

zł 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA LATA 2015 – 2022 

 

Strona 24 z 115 

 

Cel główny nr 2- Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców miejscowości oraz gminy Solec- Zdrój 

13. Zagospodarowanie terenu 

obok Zalew (dz.7-543; dz.7-544, 

dz.7-673/5) – Obszar nr 2 

 

 budowa ciągu pieszo – jezdnego przebiegający 

wzdłuż północnej granicy terenu o łącznej 

szerokości 550 cm, w tym pas o szerokości 350 

cm z kostki betonowej 

 budowa pomostu drewnianego wzdłuż plaży  

 budowa kawiarenki z tarasami i pomostami 

 budowa zaplecza plaży (przebieralnie, toalety, 

obiekt małej gastronomii, boisko do siatkówki 

plażowej, miejsca piknikowe, pomosty nad 

wodą, przystań). 

 budowa małej infrastruktury (ławeczki, kosze 

na śmieci, stojaki na rower) 

 budowa wieży widokowej  

 budowa wiat na ekspozycję produktów 

regionalnych 

 estrada składana, aranżacja zieleni 

 budowa oświetlenia energooszczędnego 

 budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 

terenach przyległych 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Rosnąca liczba osób bezrobotnych wieku 

produkcyjnym , 

 Mała liczba inwestorów, także z udziałem wkładu 

zagranicznego; 

 Spadek liczby przedsiębiorstw na terenie gminy; 

 Mała ilość infrastruktury turystycznej na obszarze 

rewitalizowanym, co hamuje rozwoju tego sektora; 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan na obszarze rewitalizowanym – niemożność 

rozwoju sektorów tzw. około rekreacyjnych np. 

gastronomia. 

 Niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej, 

 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

7 000 000,00 

zł 

14. Budowa drogi gminnej od ul. 

Kościuszki do ul. Partyzantów – 

Obszar nr 2 

 Budowa drogi (od Basenów Mineralnych 

obwodnica w kierunku drogi krajowej nr 79),  

 budowa chodników, ścieżek rowerowych,  

 budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i po 

kąpielowej,  

 budowa oświetlenia energooszczędnego,  

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 

ETAP II 

(2020 – 

2022) 

4 100 000,00 

zł 
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15. Zagospodarowanie Parku ( 

dz.7-583/2; dz.7-679/2, dz.7-

583/1, dz. 11-51/1) – Obszar nr 2 

- budowa placu zabaw oraz parku linowego, 

- budowa wieży do obserwacji ptaków wykonana 

z modrzewia syberyjskiego, 

- modernizacja istniejącej altany 

-modernizacja ścieżek parkowych, mostków, 

pomostów 

- budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci, miejsce na grilla) 

- budowa oświetlenia energooszczędnego 

- Utworzenie Parku Ekologicznego (wstawienie 

tabliczek zawierających informacje o rodzimych 

gatunkach fauny i flory) 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Mała liczba inwestorów, także z udziałem wkładu 

zagranicznego; 

 Spadek liczby przedsiębiorstw na terenie gminy; 

 Mała ilość infrastruktury turystycznej na obszarze 

rewitalizowanym, co hamuje rozwoju tego sektora; 

 Mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły 

stan na obszarze rewitalizowanym – niemożność 

rozwoju sektorów tzw. około rekreacyjnych np. 

gastronomia. 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

2 500 000,00 

zł 

16. Budowa drogi łączącej ul 

Partyzantów z ul. Krakowską – 

Obszar nr 2 

 budowa drogi  

 budowa chodników oraz ścieżki rowerowej 

 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na 

śmieci) 

 budowa oświetlenia energooszczędnego 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Zły stan dróg na obszarze rewitalizowanym,; 

 Brak odpowiedniego oświetlenia obszaru 

rewitalizowanego; 

 Mała liczba inwestorów, także z udziałem wkładu 

zagranicznego; 

 Spadek liczby przedsiębiorstw na terenie gminy; 

ETAP II 

(2020-2022) 

600 000,00 

zł 

17. Budowa drogi ul Ogrodowej – 

Obszar nr 1 

 budowa drogi 

 budowa oświetlenia energooszczędnego 

 

Samorząd 

gminy 

ETAP I  

(2017-2019) 

200 000,00 

zł 

18. Wsparcie lokalnej 

przedsiębiorczości  

 Sprzyjanie i pomoc w tworzeniu/rejestracji 

nowych firm,  

 Powstanie inkubatora przedsiębiorczości 

 Podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników 

 Szkolenia dla przedsiębiorców 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Spadek liczby przedsiębiorstw na terenie gminy; 

 Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania 

TIK przez przedsiębiorstwa 

 

Etap II 

(2020-2022) 

1 500 000,00 

zł 

Cel główny nr 3- Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego na terenie kryzysowym 

19. Przebudowa budynku obok 

Gminnego Centrum Kultury z 

przeznaczeniem na potrzeby 

organizacji społecznych i 

stowarzyszeń. 

 Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku 

obok GCK 

 Zakup sprzętu (komputery stacjonarne i 

przenośne, projektor, aparat fotograficzny itp.) 

 Zakup wyposarzenia (stoły, krzesła, biurka, 

szafy) 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy 

 Rosnące zagrożenie występowania patologii 

społecznych 

 Niewykorzystany potencjał organizacji 

społecznych z terenu gminy 

ETAP I 

(2017 – 

2019) 

20 000,00 zł 
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20.Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z 

terenu miejscowości i gminy 

Solec- Zdrój 

  Organizacja prac interwencyjnych i robót 

publicznych dla osób bezrobotnych, w 

szczególności długotrwale bezrobotnych 

 .Prowadzenie szkoleń w zakresie zdobywania 

teoretycznych praktycznych umiejętności 

dotyczących prowadzenia własnej działalności.  

 Organizowane szkoleń, kursów i innych 

inicjatyw podnoszących kwalifikacje 

umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy 

i zapobiegające wykluczeniu społecznemu 

 Realizacja programów profilaktycznych 

 Realizacja projektów przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej skierowanych do osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

lokalna 

  Niedostateczny rozwój gospodarczy w 

miejscowości powodujący konieczność 

podejmowania pracy poza nią i związane z tym 

negatywne zjawiska społeczne; 

 Duża ilość osób korzystających z pomocy 

społecznej w miejscowości i gminie. 

 Rosnące zagrożenie występowania patologii 

społecznych 

 Mała liczba działań skierowanych do osób 

niepełnosprawnych 

 

(2015-2022) 
100 000,00 

zł 

21. Wspieranie osób 

niepełnosprawnych 

 Organizacja spotkań oraz wyjazdów 

integracyjnych dla osób niepełnosprawnych 

 Organizacja szkoleń dla osób 

niepełnosprawnych 

 Dostosowanie infrastruktury przestrzennej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Organizacja działań skierowanych na 

zwiększenie poziomu integracji społecznej 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

lokalna (2015-2022) 
100 000,00 

zł 

22.Wspieranie działań organizacji 

społecznych. 

 Organizacja szkoleń dla organizacji 

społecznych 

 Pomoc merytoryczna pracowników urzędu 

gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

lokalna 

 Niewykorzystany potencjał organizacji 

społecznych z terenu gminy, które nie posiadają 

odpowiedniej wiedzy z zakresu pozyskiwania 

środków zewnętrznych 

(2015-2022) 20 000,00 zł 

23. Działania skierowane do 

dzieci i młodzieży  

 Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wyrównawczych i rozwijających 

 Organizacja dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w GOK 

 Organizacja wyjazdów edukacyjnych i rajdów 

 Realizacja projektów skierowanych do osób 

młodych 

 Organizacja seminariów na temat lokalnego 

rynku pracy 

 Wzmocnienie zastosowań TIK (e-uczenia się, 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

Placówki 

szkolne 

 Niski odsetek dzieci korzystających z edukacji 

przedszkolnej 

 Rosnące zagrożenie występowania patologii 

społecznych 

 Mała liczba działań skierowanych do osób 

młodych 

(2015-2022) 20 000,00 zł 
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e- włączenia społecznego, e-kultury) 

 Działania skierowane w szczególności do osób 

młodych, które nie pracują, nie kształcą się ani 

nie szkolą 

24. Tworzenie i wspieranie form 

aktywizacji osób starszych 

(lokalne międzypokoleniowe 

centra aktywności seniorów) 

 Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób 

starszych (promocja kształcenia przez całe 

życie) 

 Organizacja dodatkowych zajęć w GOK 

 Organizacja wyjazdów edukacyjnych i rajdów 

 Realizacja projektów skierowanych do osób 

starszych, samotnych 

 Powołanie Klubu Seniora 

 Promowanie idei uczenie się przez całe życie 

 Promocja szkolnictwa ustawicznego 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

lokalna 

 Duża ilość osób korzystających z pomocy 

społecznej w miejscowości i gminie. 

 Rosnące zagrożenie występowania patologii 

społecznych 

 

(2015-2022) 10 000,00 zł 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Nazwa  

planowanego działania wraz z 

lokalizacją 

 

Opis planowanych działań 

Instytucje 

 i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Problem, jaki zostanie rozwiązany lub złagodzony 

dzięki działaniu 

Etap 

działania 

/czas 

realizacji 

 

25. Wspieranie młodzieżowych 

inicjatyw społecznych i 

uruchomienie mini grantów dla 

aktywnych. 

- Organizacja spotkań władz gminy z młodzieżą 

- Powstanie Młodzieżowej Rady Gminy 

- Organizacja spotkań z przedsiębiorcami 

- Zakładanie stowarzyszeń przez osoby młode  

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

lokalna 

 Mała liczba działań skierowanych do osób 

młodych 

 Rosnące zagrożenie występowania patologii 

społecznych 

 

(2015-2022) 10 000,00 zł 

26. Powstanie Forum 

Przedsiębiorców 

- Organizacja spotkania założycielskiego 

- Powołanie Forum 

Samorząd 

gminy, NGO, 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

lokalna 

 Rosnąca liczba osób bezrobotnych wieku 

produkcyjnym, 

 Niskie / nieaktualne kwalifikacje zawodowe osób 

bezrobotnych na terenie miejscowości i gminy. 

(2015-2022) 10 000,00 zł 
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2.5 Wskaźniki osiągniecia celów  
 

 

Tabela 2: Wskaźniki osiągnięcia celów projektów 

Wskaźniki rezultatu 
Źródło 

danych 

Jedn. 

miary 
Rok 2014 

Stan na rok 2022 

Wskaźnik 

docelowy  

Liczba zrewitalizowanych obszarów Monitoring 

własny 

Szt. 0 2 

Powierzchnia zrewitalizowanych 

obszarów 

Monitoring 

własny 

ha 0 20,44 

Liczba nowych przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych 

obszarach 

Monitoring 

własny 

szt. 0 1 

Ludność mieszkająca na obszarach 

zrewitalizowanych 

Monitoring 

własny 

osoba 891 864 

Długość przebudowanych dróg na 

obszarach objętych rewitalizacją 

Monitoring 

własny 

km 0 1,92 

Przewidywana całkowita liczba 

bezpośrednio utworzonych nowych etatów 

(EPC) 

Monitoring 

własny 

osoba 0 2 
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2.6  Powiązania dokumentu LPR z innymi dokumentami 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 jest 

zgodny i komplementarny z wieloma dokumentami strategicznymi na szczeblu lokalnym 

a także dokumentami regulującymi działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu 

regionalnym, krajowym oraz europejskim: 

1. Poziom europejski: 

 AGENDA 21 

 Strategia EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu 

2. Poziom krajowy: 

 Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. (DSRK), 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 9 Strategii rozwoju (tzw. strategie zintegrowane): 

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)  

 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)   

 Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)  

 Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Ministerstwo Gospodarki)  

 Strategia Sprawne państwo (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)  

 Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)  

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego)  

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi)   

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo Obrony 

Narodowej). 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

(KSRR).   

 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

3. Poziom regionalny: 

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 

4. Poziom lokalny 
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 Plan Odnowy Miejscowości Solec – Zdrój na lata 2008  2015 

 Strategia Rozwoju Gminy Solec- Zdrój na lata 2012-2020 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec- Zdrój na lata 2010 - 

2015 

Komplementarność w/w dokumentów z dokumentem LPR podniesie efektywność 

planowanych do realizacji projektów. Szczegółowe powiązania dokumentów zostało opisane  

w rozdziale VI. Powiazanie Programu z dokumentami strategicznymi, planistycznymi 

dotyczącymi rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego miejscowości i regionu 

w LPR. 
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3. Charakterystyka terenu Miejscowości i Gminy Solec-Zdrój oraz 

obecnego stanu środowiska 
 

3.1 Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz problemy jego 

ochrony istotne z punktu widzenia realizacji projektu LPR 

z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie 
 

3.1.1 Położenie i budowa geologiczna 

Gmina Solec-Zdrój położona jest w południowo  wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w powiecie buskim, kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. 

Gmina zajmuje powierzchnię 8 490 ha. Lokalizację Gminy Solec-Zdrój na tle kraju, 

województwa i powiatu przedstawiono na rysunku nr 2. 

 

Rysunek 2 Lokalizacja Gminy Solec-Zdrój na tle kraju, województwa i powiatu 

Źródło: www.mapapolski.com.pl 
 

Solec- Zdrój graniczy z czterema gminami: Busko-Zdrój, Stopnica, Pacanów i Nowy Korczyn. 

Sama miejscowość Solec-Zdrój, pełniąca funkcję ośrodka gminnego, położona jest 

w centralnej części gminy, w odległości 75 km od Kielc i 90 km od Krakowa w bliskim 

sąsiedztwie (3 km) trasy Sandomierz  Kraków. 

 

Na tle fizjografii Polski wg J. Kondrackiego położenie Gminy Solec-Zdrój przedstawia się 

następująco: 

 Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa; 

 Prowincja: Wyżyny Polskie; 

 Podprowincja: Wyżyna Małopolska; 

 Makroregion: Niecka Nidziańska; 

http://www.mapapolski.com.pl/
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 Mezoregion: Niecka Solecka; 

 

Pod względem geograficznym Solec–Zdrój położony jest w obrębie mezoregionu Niecka 

Solecka, będącego częścią Niecki Nidziańskiej  makroregionu wchodzącego w skład Wyżyny 

Małopolskiej. Niecka Solecka od północy sąsiaduje z Garbem Pińczowskim. Od zachodu 

i południowego zachodu ogranicza ją Dolina Nidy. Na południowy wschód 

od Niecki znajduje się Nizina Nadwiślańska. Wysokość waha się w granicach  

170250 m n.p.m. Jest to region głównie rolniczy. Niecka zbudowana jest z margli kredowych, 

przykrytych przez mioceńskie wapienie litotamniowe oraz gipsy. Obecne są tu także siarczane 

źródła znane na skalę Europejską wykorzystywane w lecznictwie. Na terenie Niecki Soleckiej 

znajdują się uzdrowiska w Busku  Zdroju i Solcu Zdroju. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy?yna_Ma%3Fopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy?yna_Ma%3Fopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garb_Pi?czowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Nidy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Nadwi?la%3Fska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_(okres)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miocen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wapie%3F_litotamniowy&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Busko-Zdr?j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec-Zdr?j
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3.1.2 Powierzchnia ziemi 

Warunki glebowe na terenie gminy Solec-Zdrój są zróżnicowane. W obrębie gruntów ornych 

dominuje kompleks zbożowo – pastewny mocny i zbożowo – pastewny słaby. Pierwszy 

reprezentowany jest przez następujące typy gleb: czarne ziemie zdegradowane i deluwialne 

wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocno zalegających na glinach i ile, niekiedy na 

lżejszym podłożu oraz czarne ziemie wytworzone z glin lekkich na zwięźlejszym podłożu. 

Omawiany kompleks reprezentują również gleby brunatne kwaśne i wyługowane, 

pseudobielice, rędziny deluwialne średnie i ciężko średnie lub głębokie, a także mady 

brunatne i czarnoziemne. Wymienione gleby charakteryzują się dużą żyznością potencjalną, 

lecz są mało przewiewne, zimne i w przypadku gleb wytworzonych z glin i iłów ciężkie do 

uprawy mechanicznej. Obecnie są zaliczane głównie do klas od III do IVb. Drugie miejsce pod 

względem powierzchni zajmuje kompleks zbożowo – pastewny słaby. Obejmuje gleby 

nadmiernie uwilgotnione, wykazujące lekki skład mechaniczny. Są to gleby pseudobielicowe 

wytworzone z piasków słabogliniastych, całkowite lub zalegające na zwięźlejszym podłożu, 

z piasków gliniastych lekkich na piaskach luźnych i słabogliniastych podścielonych gliną lub 

iłem. Zaliczono tu także czarne ziemie zdegradowane, gleby murszaste, mady brunatne lekkie. 

Wymienione gleby poza wadliwym uwilgotnieniem charakteryzują się małą zasobnością 

w składniki pokarmowe. Są zawodne przy dużych opadach, do uprawy mechanicznej są lekkie. 

 

Tabela 3: Użytkowanie gruntów – stan na 31.12.2014
3
 

Ogółem użytki 

i nieużytki (w 

ha) 

Użytki rolne Gmina (w ha) Nieużytki 

I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa (w ha) 

7249,67 45,42 127,88 852,27 4305,61 1437,66 437,1 43,73 

Użytki rolne w Miejscowości Solec -Zdrój (w ha) 

  I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa   

466,93 0 0 28,11 325,11 99,3 12,17 2,24 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój marzec 2015r. 

 

 

 

                                                 
3
 Zestawienie na podstawie Ewidencji gruntów (w powierzchni użytków uwzględniono grunty orne oznaczenie R, 

łąki (Ł), Pastwiska (Ps), grunty rolne zabudowane (np. Br Ps, Br R), grunty pod rowami (W Ł, W R) oraz tereny 

zadrzewione i zakrzewione oznaczenie Lz Ps lub Lz R). 
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3.1.3 Ludność 

Gminę Solec-Zdrój według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamieszkiwało 5143 osób 

w tym 2638 kobiet i 2505 mężczyzn. Solec-Zdrój i jest najliczniejszą miejscowość na terenie 

gminy zamieszkuje ją obecnie 981 osób (464 kobiet, 517 mężczyzn). Liczbę ludności w 

miejscowości oraz gminie w latach 2 0 1 0 - 2 0 1 4  przedstawiono na wykresach nr 1 i nr 2. 

 

Wykres 1: Liczba ludności na terenie Gminy Solec- Zdrój w latach 2010-2014r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój styczeń 2015r. 

 

Wykres 2: Liczba mieszkańców miejscowości Solca- Zdrój w podziale wiekowym - stan na 

31.12.2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój styczeń 2015r. 

 

Analizując strukturę ludności Gminy Solec-Zdrój można stwierdzić, że przedstawia się ona 

mało korzystnie ze względu na systematycznie starzejące się społeczeństwo. Największy udział 

wśród mieszkańców miejscowości Solec-Zdrój mają osoby w wieku 26-40 lat oraz 51-60. 

Najmniejszy udział mają dzieci w wieku 0-5 lat. Pozytywnym sygnałem jest natomiast to, iż w 

ostatnich latach liczba ludności na terenie gminy wzrosła. 

5095 
5070 5078 

5143 

2011 2012 2013 2014
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3.1.4 Warunki klimatyczne 
 

Swoisty klimat Solca Zdroju, położonego w Niecce Soleckiej i osłoniętego od północnego  

wschodu pasmem wyniesienia Garbu Pińczowskiego, charakteryzuje się znaczną zacisznością, 

dużym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza oraz wysoką amplitudą roczną 

temperatur. Ze względu na położenie oraz brak rozwiniętego przemysłu, w szczególności 

przemysłu ciężkiego, środowisko naturalne miejscowości oraz gminy Solec-Zdrój nie wykazuje 

znaczących zanieczyszczeń. Klimat jest dodatkowo modyfikowany przez sosnowy kompleks 

leśny o powierzchni około 120 ha, Park Zdrojowy o powierzchni 11 ha oraz Zalew Solecki 

znajdujący się na zachód od Parku Zdrojowego. Czynniki te sprawiają, że Solec Zdrój i tereny 

przylegające są idealnym miejscem do lokalizacji obiektów o charakterze uzdrowiskowym lub 

agroturystycznym. Średnie roczne opady na terenie gminy kształtują się na poziomie około  

570 mm. Największe opady występują latem, jednakże najczęściej mają one charakter przelotny 

i burzowy. Stopień nasłonecznienia regionu kształtuje się na poziomie około 150155 dni 

w roku. Okres szczególnie dobrego nasłonecznienia wypada pomiędzy czerwcem, 

a wrześniem. W okresie zimowym nasłonecznienie jest znacznie słabsze, dość często spotykane 

są długie okresy dni bezsłonecznych. Początek okresu wegetacji rozpoczyna się około 

1 kwietnia, a kończy 4 listopada. Średnio trwa 217 dni. Średnie temperatury roczne wynoszą  

+8 do +9°C, stycznia 3°C, a lipca +17, +18°C. 
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3.1.5 Jakość powietrza 

Zanieczyszczenia powietrza są to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują 

się w powietrzu atmosferycznym, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub występując 

w znacznie zwiększonych ilościach. Generalnie zanieczyszczenia powietrza został podzielone 

na cztery grupy 

1. Gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla, (CO, COK), siarki (SO, SOA) i azotu 

(NOC), fluor (F), ozon (O), radon (Ru), amoniak (NH›), węglowodory i ich pochodne 

ch1orowe, fenole. 

2. Drobne kropelki cieczy, np. kropelki zasad, kwasów, rozpuszczalników. 

3. Drobne ciała stałe, np. popioły, pyty, związki metali ciężkich, sadze, stałe związki 

organiczne, azbest, pestycydy. 

4. Mikroorganizmy, których ilość lub rodzaj nie jest charakterystyczny dla naturalnego składu 

powietrza, makroorganizmy (np. grzyby) wraz z produktami ich metabolizmu. 

 

Jakość powietrza w województwie świętokrzyskim została przedstawiona w dokumencie 

Ocena, jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013 sporządzonym przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Zgodnie z podziałem na strefy 

zawartym w nowelizacji Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. 

U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). W każdej strefie oceny poziomu substancji w powietrzu 

podawane są ze względu na dwie grupy kryteriów: na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. 

Województwo Świętokrzyskie podzielono na dwie strefy służące ocenie, jakości powietrza pod 

kątem ochrony zdrowia ludzi. W przypadku oceny pod kątem ochrony roślin badaniem WIOŚ 

w Kielcach objął obszar całego województwa z wyłączeniem miasta Kielce. Gmina Solec-

Zdrój zlokalizowana jest w obszarze strefy świętokrzyskiej o powierzchni 11601 km
2
 

Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, 

do jednej z poniższych klas: 

 Klasa A  (D1)  –  jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  terenie  strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych (D1); 

 Klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 

o margines tolerancji; 

 Klasa C (D2), – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
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dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji 

nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 

długoterminowych (D2). 

W poniższych tabelach przedstawiona klasyfikacja strefy świętokrzyskiej względem 

poszczególnych zanieczyszczeń. 

 

Tabela 4: Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

 
Źródło: Ocena, jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013 

 

Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną częstość 

stężeń 24 godz. pyłu PM10. Klasę C(C2) nadano jej również z powodu przekraczania poziomu 

dopuszczalnego i docelowego pyłu PM2,5, a także przekroczeń poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu. Podobnie jak Kielce, ze względu na niedotrzymanie poziomu celu 

długoterminowego ozonu, strefa ta otrzymała klasę D2. 

 

Wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin, strefę świętokrzyską 

pod względem dotrzymania wartości dopuszczalnych dla NO2 i SO2 oraz poziomu docelowego 

O3 zakwalifikowano do klasy A. Natomiast z uwagi na przekroczenie poziomu celu 

długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską określono, jako D2. 

Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na 

ochronę roślin przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 5: Klasy dla strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

 
Lp. 

 
Nazwa strefy 

Kod 

stref

y 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

NOx SO2 O3 

2 Strefa świętokrzyska PL2602 A A A/D2 

Źródło: Ocena, jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013 

 

 

 
 

Nazwa strefy 

 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni BaP PM2,5 O3 

Strefa 

świętokrzyska 
PL2602 A A C A A A A A A C C/C2 A/D2 
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Obecnie źródłem zanieczyszczeń powietrza w miejscowości Solec-Zdrój są przede wszystkim 

miejscowe źródła energii cieplnej (ogrzewanie piecowe i ogrzewanie z kotłowni lokalnych) 

oraz komunikacja samochodowa. 

Do ważniejszych przyczyn występowania zanieczyszczeń powietrza w Solc-Zdrój zaliczyć 

należy: 

 urbanizację miejscowości 

 niewłaściwie poprowadzone szlaki komunikacji drogowej (spaliny, kurz, hałas)  

 nieprawidłowo prowadzoną gospodarkę cieplną. 

W celu zbadania, jakości powietrza w Solcu-Zdrój w 2013 roku przeprowadzono stosowne 

badania. Badania trwały 32 dni i obejmowały pomiary: SO2, NO3, NO2, O3, pyłu PM10 i 

PM2,5 wykonywane były przy użyciu automatycznych analizatorów. Wyniki zostały 

przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Tabela 6: Wyniki badań, jakości powietrza w miejscowości Solec- Zdrój przeprowadzonych  

w 2013r. 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 

Wyniki pomiarów 

Dwutlenek siarki 

(SO2) 

W czasie wykonywanych pomiarów na terenie Solca-Zdroju 

stwierdzono średnie stężenie dobowe na poziomie 8,85 µg*m
-3

, 

z wahaniami od 22 µg*m-3 do 1,1 µg*m-3 

Tlenki azotu (NO3, 

NO, NO2) 

W okresie przyjętym do badań średnie stężenie dobowe NO2 w 

powietrzu wynosiło 16,14 z wahaniami od 7, 90 µg*m
-3

 do 

31,10 µg*m
-3

 

Ozon (O3) W Solcu-Zdrój w okresie przyjętym do badan średnie dobowe 

stężenie ozonu wynosiło 81,48 µg*m
-3

 i wahało się od 41,60 

µg*m
-3

 do 108,50 µg*m
-3

 ma tendencję do wzrostu. 

Pył zawieszony 

(PM10, PM2,5) 

W Solcu-Zdrój średnie stężenie pyłu zawieszonego PM 10 

wynosiło 38,36 µg*m
-3

, z wahaniami od 9,36 µg*m
-3

 do 119,70 

µg*m
-3 

Analiza wyników stężenia pyłu zawieszonego PM 10 pozwoliła 

na stwierdzenie, iż w ciągu 7 dni normy stężenia 

zanieczyszczenia zostały przekroczone. Nie stwierdzono 
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natomiast progu przekroczenia alarmowego dla 24 godzin, 

który wynosi 200 µg*m-
3
 

Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w okresie 

przyjętym do badań wynosiło 26,85 µg*m
-3

, z wahaniami od 

6,55 µg*m
-3

 do 83, 79 µg*m
-3

 

Źródło: Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Solcu-Zdrój Kielce 2013r. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania zanieczyszczenia powietrza w Solcu-Zdroju wykazały, że pod 

względem zawartości gazów SO2 i NO2 nie ma żadnych zagrożeń. W przypadku ozonu 

stwierdzono stosunkowo wysokie stężenia, ale bez przekroczeń dopuszczalnych norm 

zanieczyszczenia tym gazem. Problemem jest pył zawieszony i to zarówno o średnicy cząstek 

10 µm (PM1O), jak i 2,5 µm (PM2,5). 21,9% uśrednionego do 24 godzin czasu 

przeznaczonego na badania wykazywało przekroczenia norm dopuszczalnych. Dla pyłu PM2,5 

średni wskaźnik narażenia został przekroczony w 11 przypadkach, na 32, co stanowi 34,4% 

Należy rozważyć możliwość prowadzenia dalszych badań, szczególnie dotyczących stężenia 

ozonu i pyłu PM10 i PM2,5 w kwartalnym interwale czasowym, tzn. jeden miesiąc w każdym 

kwartale. Pozwoli to na roczną ocenę zanieczyszczeń w miejscowości. 

Pyły PM10 mają średnicę poniżej 10 mikrometrów i absorbowane są w górnych drogach 

oddechowych, a także w większych oskrzelach, powodując zwiększenie zachorowalności na 

choroby układu oddechowego. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 

mikrometra, które mogą nawet przenikać do krwi zagrażając zdrowiu, przyczyniając się do 

wzrostu zgonów w wyniku chorób serca, naczyń krwionośnych, dróg oddechowych oraz 

raka płuc. W przypadku roślin pył osadzający się na powierzchni liści pochłania światło oraz 

zatyka aparaty szparkowe, utrudniając fotosyntezę. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu 

PM2,5 wynosi 25 µg/m
3
, poziom dopuszczalny 25 µg/m

3
, a poziom dopuszczalny 

powiększony o margines tolerancji w 2014 r. 26 µg/m
3 

(od 2015 r. margines tolerancji jest 

równy 0). Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji zawartych w powietrzu, ze względu 

na zdrowie ludzi i ochronę roślin, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 
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Emisja zanieczyszczeń 

 

Wprowadzanie substancji do powietrza, takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, 

dwutlenek węgla oraz pył jest wynikiem procesu energetycznego spalania paliw w 

elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach i zakładach przemysłowych. Do pozostałych 

źródeł należy zaliczyć: 

 Produkcję wyrobów przemysłowych – główne źródło emisji lotnych związków 

organicznych (LZO) i metanu, a także: SO2, NO2, CO2 oraz pyłów, w tym pyłów 

metali ciężkich, 

 Transport towarów i ludzi – posiada duży udział w emisjach, CO, CO2, tlenków azotu, 

benzenu, węglowodorów wielopierścieniowych i metali ciężkich, 

 Produkcję rolną – jest źródłem rozproszonej emisji dużej ilości amoniaku, metanu i 

podtlenku azotu. Związki te wpływają na zmiany kwasowości środowiska i eutrofizację 

ekosystemów wodnych, 

 Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej – jest źródłem 

znacznej ilości gazów szklarniowych i zakwaszających środowisko, a także 

wielopierścieniowych węglowodorów i dioksyn – substancji terato- i kancerogennych, 

powstających podczas niskotemperaturowego procesu spalania. 

Można wyróżnić trzy typy emitorów zanieczyszczeń: 

 Emitory punktowe – np.: elektrociepłownie, ciepłownie, zakłady produkcyjne, spalarnie 

odpadów, 

 Emitory powierzchniowe – obszary charakteryzujące się występowaniem dużej liczby 

małych, jednorodnych źródeł emisji, których cechą charakterystyczną jest oddziaływanie 

w bliskiej odległości od emitora, 

 Emitory liniowe – głównie arterie i węzły komunikacyjne. 

Istotny wpływ na zasięg występowania zanieczyszczeń mają: temperatura powietrza, 

kierunek i prędkość wiatru oraz opady atmosferyczne. Warunki klimatyczne wpływają 

na przenoszenie zanieczyszczeń z dużych, punktowych źródeł emisji (emisja wysoka) czasem 

na duże odległości, a w przypadku emisji niskiej potęgują negatywne oddziaływania w 

najbliższym otoczeniu. 
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Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w miejscowości i gminie Solec-Zdrój 

Do obszarów, które stanowią największe źródło wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów 

należą okolice miejscowości Solec-Zdrój. Na większości obszarów miejscowości przeważa 

ogrzewanie budynków z małych kotłowni węglowych lub indywidualnych pieców węglowych.  

Gęsta zabudowa z przewagą emitorów o małej wysokości, wąskie ulice o znacznym ruchu 

samochodowym są przyczyną utrzymywania się substancji i gazów w powietrzu. Istotny wpływ 

na stan powietrza mają też związki emitowane ze źródeł mobilnych. Niemniej jednak obszar 

całego województwa zaliczany jest do czystych ekologicznie obszarów kraju, w którym około 

66 % stanowią obszary objęte róźnymi formami ochrony przyrody. Zadania ujęte w LPR 

przyczynią się do poprawy, jakości powietrza w centrum miejscowości. Dzięki przekształceniu 

ul. 1-Maja w deptak zmniejszy się ruch samochodowy w centrum miejscowości). 
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3.1.6 Warunki wodne 

Wody powierzchniowe 

Gmina Solec-Zdrój prawie w całości leży w zasięgu zlewni IV rzędu – Rzoski będącej 

dopływem rzeki Strumień wpadającej do Wisły – I rzędu (region wodny – Górnej Wisły, 

dorzecze Wisły). Rzoska przepływa przez teren gminy z północnego zachodu w kierunku 

wschodnim. Z poszczególnych obrębów wody odprowadzane są do Rzoski ciekami bez nazwy. 

 

Mapa nr 3: Sieć rzeczna na obszarze Gminy Solec-Zdrój 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Tabela 7: Zbiorniki wodne na terenie miejscowości Solec Zdrój 

L.p. Lokalizacja 

(miejscowość) 

Powierzchnia 

lustra wody w ha 

Przeznaczenie 

1. 

Solec  Zdrój 

 

5,30 Retencyjnorekreacyjny 

2. 1,18 Rekreacyjny 

3. 0,50 Staw śródleśny 

 

Na obszarze gminy występuje kilkanaście zbiorników wodnych. Część z nich to wyrobiska po 
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eksploatacji surowców mineralnych. Większe ich zgrupowania występują w pobliżu 

miejscowości Zborów, Solec-Zdrój, Zagajów i Kików. W granicach miejscowości Solec-Zdrój 

istnieje zbiornik wodny wykonany w latach 2000 – 2001, na zlecenie Świętokrzyskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Zbiornik usytuowany jest w południowo – 

zachodniej części miejscowości na rzece Rzoska w km 4 + 817. Powierzchnia lustra wody 

5,30 ha, pojemność 76 000 m3 przy NPP 177,65 m  n.p.m, maksymalna pojemność zbiornika 

106 000 m3. Cały teren na którym zlokalizowany jest zbiornik wraz z bezpośrednim otoczeniem 

to 9,3ha.  

 

Wody podziemne 

Warunki hydrogeologiczne są ściśle związane z budową geologiczną, tektoniką i 

morfologią. Gmina Solec-Zdrój położona jest na obszarze deficytowym w wodę. Ponadto 

na obszarze Niecki Soleckiej zalegają poziomy wód silnie zmineralizowanych, nienadających 

się do zaopatrzenia w wodę. Wody podziemne na obszarze gminy można podzielić na 

cztery poziomy wodonośne, różniące się głębokością występowania i charakterem fizyko-

chemicznym: 

 Poziom wód czwartorzędowych — występuje w piaszczystych tarasach akumulacyjnych 

doliny Wisły i Kanału Strumień. Posiada miąższość 5–10 m i płytkie zwierciadło wody 

(1–2 m). Nie jest izolowany od powierzchni terenu. Ujmowany jest szeregiem studni 

kopanych. Okresowo zanika. Mała wodonośność spowodowana jest niewielką miąższością 

tych osadów. Nie ma znaczenia dla zaopatrzenia w wodę. 

 Poziom wód trzeciorzędowy — Poziom ten występuje na obszarze Wału Pińczowskiego. 

Kolektorem są wapienie badenu i margle kredy. Posiada charakter szczelinowy. 

Wodonośność uzależniona jest od wielkości szczelin oraz przebiegu strefy spękań. Jest to 

główny poziom wód w gminie, na którym oparte jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców. 

 Poziom kredowy — Poziom ten to źródło zaopatrzenia w wodę mineralną. Charakteryzuje 

się zróżnicowaną głębokością występowania oraz zmienną wydajnością. Kolektor tworzą 

osady podścielające gipsy, margle, piaskowce i kredy oraz wapienie jurajskie. 

 Poziom jurajski — Poziom ten jest słabo rozpoznany. Prawdopodobnie są to wody 

reliktowe (chlorkowo- sodowe, jodkowe i bromkowe). 

Na obszarze gminy eksploatowane są następujące ujęcia przedstawione w tabeli nr 7. Ujęcia 

te posiadają wydzielone strefy ochronne.  
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Tabela 8: Ujęcia wody pitnej i stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Solec-Zdrój 

L.p. Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody Powierzch

nia strefy 

ochronnej 
Nazwa 

ujęcia/lokalizacj

a 

Rodzaj wody 

podziemne lub wody 

powierzchniowe 

Wydajnoś

ć 

m
3
 /h 

Nazwa/lokalizacja Wydajn

ość 

m
3
 h 

1. GROCZKÓW PODZIEMNE 32 BEZ UZDATNIANIA - 1,42ha 

2. PIESTRZEC PODZIEMNE 22 BEZ UZDATNIANIA - 0,37ha 

3. KIKÓW PODZIEMNE 29 BEZ UZDATNIANIA - 0,428ha 

4. SUŁKOWICE PODZIEMNE 10 Na ujęciu 10 0,31ha 

Źródło: Urząd Gminy Solec – Zdrój marzec 2015r 

Według aktualnej wersji podziału jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na 161 

części obowiązuje do końca 2015 roku. Według zaproponowanego przez Państwową Służbę 

Hydrogeologiczną nowego podziału Polski na 172 części, wchodzącego w życie z początkiem 

2016 roku, teren Gminy Solec-Zdrój położony jest w obrębie JCWPd  115. W dotychczasowych 

prognozach z ostatnich lat stan zasobów terenu spełniał k r y t e r i a  dobre pod względem 

ilościowym, jak i chemicznym. Na obszarze gminy nie występują Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych (GZWP) i związane z nimi strefy ochronne – najwyższej i wysokiej ochrony wód 

podziemnych (ONO i OWO). Najbliżej położony względem gminy w kierunku wschodnim 

znajdują s ię  GZWP 424 i GZWP 423. 

 

Mapa nr 4: Lokalizacja GZWP i JCWPd w obrębie gminy Solec-Zdrój według proponowanego 

podziału w roku 2015 na 172 części 

 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
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Część terenu gminy Solec-Zdrój usytuowana jest na obszarze zagrożonym powodzią 

z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi Q 0,2% – raz na 500 lat.  

 

Mapa nr 5: Obszary zagrożenia powodziowego na terenie gminy Solec- Zdrój 

 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

Legenda 

Obszar zagrożenia powodziowego 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi Q 0,2%  raz na 500 lat 

Drogi 

krajowe 

wojewódzkie 

Pokrycie terenu 

 wody powierzchniowe 

 tereny zantropogenizowane 

 tereny rolne 

 lasy 

 

Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy są: 

 odcieki z nieszczelnych szamb, 

 wycieki ze zbiorników i instalacji technologicznych (np. paliwowych), 

 ścieki wylewane na pola i do rowów, 

 infiltrujące wody opadowe i roztopowe z terenów rolniczych, przemysłowych i 

komunikacyjnych 
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Główne zagrożenia dla środowiska wodnego stanowią: 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami, 

 brak wystarczająco rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, 

 brak właściwego stosowania nawozów i środków ochrony roślin.  

 

Wody mineralne 

Według „Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 

XII 2013 r.” na terenie gminy Solec-Zdrój znajdują się 2 złoża wód leczniczych 

zmineralizowanych, których charakterystyka została ujęta w tabeli poniżej. 

 

Tabela 9: Zasoby i pobór złóż wód leczniczych zmineralizowanych na terenie gminy Solec-

Zdrój wg stanu 31 XII 2013 r. 

Nazwa złoża Zasoby geologiczne 

bilansowe Eksploatacyjne 

[m3/h] 

Pobór[m3/rok] 

Solec-Zdrój 0,96 4793,30 

Wełnin 3  1873,60 
Źródło: Państwowa Służba Geologiczna 

 

Niezwykła moc uzdrawiająca wody znana jest w Solcu–Zdroju od wieków. Przyroda 

obdarzyła soleckie wody podziemne unikalnym składem minerałów i właściwościami 

leczniczymi. Wody te genetycznie należą do typu mieszanego. Po wydobyciu z ziemi są 

zupełnie przejrzyste, na powietrzu mętnieją, a następnie wytrącają się z nich połączenia 

siarkowe. Smak tych wód jest mocno słony, a zapach charakterystyczny dla siarkowodoru. Jest 

to solanka chlorkowo jodkowo sodowo bromkowo siarczkowa, którą nazywa się po prostu 

wodą siarczkową, gdyż głównym składnikiem terapeutycznym jest siarkowodór oraz siarczki 

i wodorosiarczki soli alkalicznych. Wysokie stężenie związków siarki dwuwartościowej w 

jednym litrze wody i wysoka mineralizacja powodują, że do tej pory są to najsilniejsze 

wody lecznicze w Polsce, a także jedne z najlepszych w Europie. 

Na terenie uzdrowiska wykorzystywane są udokumentowane naturalne surowce lecznicze: 

1. Wody ze złoża Solec–Zdrój;  

 chlorkowo siarczanowo sodowe, siarczkowe,  

 chlorkowo sodowe, jodkowe, bromkowe, siarczkowe, 

2. Wody ze złoża Wełnin w gminie Solec – Zdrój;  
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 chlorkowo sodowe, siarczkowe, jodkowe, borowe,  

Wody te zaliczone są do wód leczniczych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 46 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, 

wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin 

pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. 

Nr 32, poz. 220). 

Na mocy koncesji Nr 42/92 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

późniejszymi zmianami w/w Ministra z dnia 10 kwietnia 2000 r. oraz z dnia 5 września 2002 r. 

(w części dotyczącej podmiotu posiadającego w/w koncesję) udzielono Uzdrowisku Solec 

Zdrój Sp. z o.o. w Solcu Zdroju pozwolenia na wydobywanie wód leczniczych ze złoża „Solec 

 Zdrój” w miejscowości Solec Zdrój. 

Obszar górniczy i teren górniczy „Solec – Zdrój” oraz „Wełnin” dla złoża wód leczniczych 

został wyznaczony decyzją Ministra Środowiska z dnia 28.10.2003r. 

Wody podziemne z otworu Szyb Solecki zawierają 19,7 g/dm3 składników stałych. Wśród 

anionów dominuje jon chlorkowy i siarczanowy, wśród kationów jon sodowy, wśród 

składników swoistych siarkowodór. Sklasyfikowano ją, jako 2% wodę leczniczą (mineralną 

swoistą) o charakterze chlorkowo siarczanowo sodowym; siarczkowo jodkową. 

Wody podziemne z otworu Solec 2B zawierają 17 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów 

dominuje jon chlorkowy, wśród kationów jon sodowy, wśród składników swoistych 

siarkowodór. Sklasyfikowano ją, jako 1,7% wodę leczniczą (mineralną swoistą) o charakterze 

chlorkowo sodowym; siarczkowo jodkową. 

Wody podziemne z otworu Solec 2 Karol zawierają 20 g/dm3 składników stałych. Wśród 

anionów dominuje jon chlorkowy i siarczanowy, wśród kationów jon sodowy, wśród 

składników swoistych siarkowodór. Sklasyfikowano ją, jako 2% wodę leczniczą (mineralną 

swoistą) o charakterze chlorkowo siarczanowo sodowym; siarczkowo jodkową. 

W wyniku przeprowadzonych poszukiwań geologicznych natrafiono w odległości 2 km od 

uzdrowiska na solankę o zawartości siarkowodoru ośmiokrotnie większej niż w dotychczas 

eksploatowanych źródłach. Nowy odwiert „Malina”, jest unikalnym ujęciem tego typu na 

świecie. „Malina” swoimi właściwościami przewyższa wszystkie najsłynniejsze źródła 

siarkowe w świecie. Źródło to posiada niezwykłą mineralizację i niespotykane dotąd stężenie 

siarkowodoru wynoszące 910 mg H2S w jednym litrze. Balneolodzy ocenili te wody 

siarczkowe, jako najsilniejsze w świecie. Woda ta, aby mogła być stosowana w lecznictwie, 

wymaga odpowiedniego przygotowania. Zasoby źródła wynoszą 2,59 m3/h i są to wody ciepłe, 
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o temperaturze od 12o do 14o C. Na mocy koncesji Nr 11/2003 Ministra Środowiska, z dnia 

28.10.2003r., z późniejszymi zmianami w/w Ministra z dnia 14.12.2004r. (w części dotyczącej 

podmiotu posiadającego w/w koncesję) udzielono Sp. z o.o. „Malinowy Zdrój w Solcu Zdroju 

pozwolenia na wydobywanie wód leczniczych ze złoża „Solec  Zdrój” w miejscowości Solec 

Zdrój. Wody podziemne z odwiertu „Malina” to 3,1% woda chlorkowo sodowa siarczkowa, 

bromkowa, jodkowa, borowa. 
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3.1.7 Strefy ochrony uzdrowiskowej 

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 

poz. 1399 z późn. zm.) definiuje, czym jest uzdrowisko. Według ustawy jest to obszar, na 

terenie, którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania 

i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. Po spełnieniu 

wymogów w/w ustawy, obszarowi nadawany jest status uzdrowiska. 

W celu uzyskania statusu uzdrowiska w ramach ustawy uzdrowiskowej polskie 

uzdrowiska muszą posiadać: 

 Klimat lokalny o walorach leczniczych; 

 Unikalne, naturalne złoża surowców uzdrowiskowych; 

 Zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 

przez wysoko wykwalifikowane kadry medyczne; 

 Obiekty szpitalne i sanatoryjne z pełnym zapleczem, o wysokim standardzie; 

 Urządzenia przeznaczone do korzystania z uzdrowiskowych zasobów naturalnych; 

 Wymagania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska; 

 Odpowiedni obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowiskowej; 

 Pełną infrastrukturę techniczną; 

 Znaczenie ponadlokalne. 

 

W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych dla prowadzenia i rozwijania 

lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników środowiskowych, Gmina 

Solec-Zdrój ustanowiła dla uzdrowiska strefy ochrony uzdrowiskowej (A, B i C). Strefy te są 

określone Uchwałą Nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r.  

w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój. 

Na obszarze uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej A, B, C:. 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 84 ha i wyliczony wskaźnik 

terenów zieleni (biologicznie czynnych) 79%, obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub 

planowane do lokalizacji zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty 

służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta i turysty, a w szczególności pensjonaty, 

restauracje lub kawiarnie. 

STREFA „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ przebiega: 

 od północy od punktu 1 usytuowanego na północ od kościoła przy skrzyżowaniu ulic Leśnej, 



 
 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA LATA 2015 – 2022 
   

 

Strona 50 z 115  

Kościelnej i Cichej, następnie wzdłuż północnej granicy ul. Kościelnej do punktu 2 dz. nr 75, 

następnie skręca na północ po granicy działki nr 75 do pkt. 3 tj. dz. nr 71, następnie skręca w 

kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy dz. Nr 75 do ulicy 1-Maja tj. pkt. nr 4, 

 od wschodu od pkt. 4 wzdłuż zachodniej granicy ul. 1 Maja do pkt. 5 tj.  budynku sanatoryjnego 

”Jasna”, następnie linią łamaną wzdłuż granicy północnej i  wschodniej dz. nr 675/1 do pkt.6 o 

współrzędnych X= 5438164,90 Y= 4623172,85   a następnie wzdłuż północnej granicy działki 

nr 572/6 do punktu nr 6a  o  współrzędnych  X= 5438137,92  Y=4623298,44 , następnie biegnie 

na  południe wzdłuż zachodniej granicy działek o nr 574, 575, 576/1, 577, 578 do punktu 7 o 

współrzędnych X=5437882,18 Y= 4623187,87. Dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy ul. 

Partyzantów przez most na strumieniu Rzoska, drogą biegnącą do miejscowości Wełnin do 

punktu 8, 

 od południa od pkt. 8 północną granicą drogi do pkt. 9, następnie wzdłuż granicy obrębu Solec 

Zdrój do pkt.10, następnie wzdłuż południowej granicy działki nr 140/683 do pkt. 11 

stanowiącego skrzyżowaniem drogi powiatowej, 

 od zachodu od pkt. 11 wschodnią granicą drogi powiatowej w kierunku północnym do pkt.12 tj. 

do działki nr.542, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki do 

pkt.13, następnie w kierunku północnym do pkt.14 do działki nr 539, następnie północną 

granicą tej działki dalej w kierunku wschodnim granicą tej działki i dalej w kierunku 

wschodnim granicą działki nr. 555 do ul. Leśnej do pkt.15, następnie zachodnią granicą u. 

Leśnej do pkt.1. 

Współrzędne punktów strefy „A” ochrony uzdrowiskowej  

 Pkt. 1  X= 5438410,44                Y=4622961,49 

 Pkt. 2  X= 5438347,43 Y=4623068,17 

 Pkt. 3  X= 5438412,80 Y=4623079,56 

 Pkt. 4  X= 5438403,48 Y=4623176,16 

 Pkt. 5  X= 5438304,92 Y=4623143,82 

 Pkt. 6  X= 5438164,90 Y=4623172,85  

 Pkt. 6a X= 5438137,92 Y=4623298,44  

 Pkt. 7  X= 5437882,18 Y=4623187,87 

 Pkt. 8  X= 5437301,17 Y=4622801,74 

 Pkt. 9  X= 5437352,65 Y=4622756,53 

 Pkt. 10  X= 5437279,59 Y=4622530,50 

 Pkt. 11  X= 5437487,31 Y=4621956,00 

 Pkt. 12 X= 5438019,87 Y=4622260,89 

 Pkt. 13  X= 5438004,09 Y=4622318,78 

 Pkt. 14  X= 5438246,00 Y=4622456,54 

 Pkt. 15  X= 5438128,62 Y=4622867,32 
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Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 544 ha i wyliczony 

wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych) 84% stanowi bezpośrednią ochronę 

uzdrowiskowej strefy „B”. 

STREFA „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ przebiega: 

 od północy od pkt.4 stanowiącego skrzyżowania drogi polnej nr 543 w miejscowości 

Strażnik i rowu o nr 734 w miejscowości Zborów, następnie biegnie w kierunku wschodnim 

południową stroną rowu do pkt. 5 leżącego na skrzyżowaniu z Traktem Królewskim, 

następnie wschodnią granicą Traktu Królewskiego do skrzyżowania z drogą polną do pkt.6, 

następnie północną granicą obrębu Solec-Zdrój do pkt.7 i dalej w kierunku wschodnim 

linią łamaną przechodzącą północną granicą działek nr 382, 419, 427 do pkt.8, 

 od wschodu w kierunku południowym od pkt. 8 zachodnią granicą działki nr 473 do pkt.9 

stanowiącego skrzyżowanie dróg o nr.473 oraz 499, następnie w kierunku zachodnim 

północną granicą drogi nr 499 i 514 do pkt.10 stanowiącego skrzyżowanie z ul. Nad Stawem, 

następnie w kierunku południowym zachodnią granicą ul. Solnej do pkt.11, następnie w 

kierunku zachodnim do pkt. 12 i dalej wzdłuż zachodnich granic działki 635/3 do pkt 13, 

następnie południową granicą działki 635/2 do pkt.14  i dalej zachodnią stroną  Strugi w 

kierunku południowym do ujścia do  strumienia Rzoska do pkt.15, następnie zachodnią 

granicą działki nr 84 w miejscowości Wełnin do pkt.16 tj. drogi asfaltowej, 

 od południa od pkt. 16 południową granicą drogi powiatowej nr 49 do skrzyżowania z drogą 

nr 36 w pkt. 17, a następnie wschodnią granicą tej drogi do pkt. 18 i dalej południową 

granicą drogi nr 36 do pkt.19, następnie linią łamaną wzdłuż południowej granicy działki 

nr 1 w miejscowości Wełnin do pkt.20, następnie południową granicą działki 144/684 do pkt. 

1 i dalej południową granicą działek 141/682 oraz 142/681 do pkt.2, 

 od zachodu od pkt. 2 wschodnią granicą działki nr 143/680 do pkt. 3 i dalej wzdłuż 

wschodniej granicy drogi powiatowej nr 564 w miejscowości Strażnik oraz drogi polnej nr 

543 do pkt. 4. 

Współrzędne punktów strefy „B” ochrony uzdrowiskowej: 

 Pkt. 1 X= 5437189,72 Y= 4621768,43 

 Pkt. 2 X= 5437342,53 Y= 4621107,67 

 Pkt. 3 X= 5438176,64 Y= 4621433,52 

 Pkt. 4 X= 5439253,55 Y= 4622398,99 

 Pkt. 5 X= 5438953,53 Y= 4622793,53 

 Pkt. 6 X= 5439185,77 Y= 4622924,59 

 Pkt. 7 X= 5439014,87 Y= 4623684,27 

 Pkt. 8 X= 5439029,88 Y= 4624065,09 

 Pkt. 9 X= 5438284,74 Y= 4624147,47 

 Pkt. 10 X= 5438141,12 Y= 4623871,65 

 Pkt. 11 X= 5437673,50 Y= 4623986,30 

 Pkt. 12 X= 5437651,09 Y= 4623888,87 
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 Pkt. 13 X= 5436948,60 Y= 4623891,73 

 Pkt. 14 X= 5436987,51 Y= 4623763,59 

 Pkt. 15 X= 5436708,44 Y= 4623788,37 

 Pkt. 16 X= 5436492,81 Y= 4623504,20 

 Pkt. 17 X= 5436967,26 Y= 4623084,50 

 Pkt. 18 X= 5436500,43 Y= 4622552,02 

 Pkt. 19 X= 5436851,64 Y= 4622231,47 

 Pkt. 20 X= 5437010,77 Y= 4621998,53 

 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 8490 ha,i wyliczony 

wskaźnik terenów zieleni (terenów biologicznie czynnych) 87% i stanowi granicę obszaru 

uzdrowiska. Przebieg granicy strefy „C” jest zgodny z granicami gminy Solec – Zdrój. 

 

Mapa nr 6: Lokalizacja Strefa A i B 

 
Źródło: Uchwała XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r 
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Mapa nr 7: Lokalizacja Strefa A, B, C 

 
Źródło: Uchwała XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r.
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3.1.8 Krajobraz oraz występujące formy ochrony przyrody 
 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 

151, poz. 1220 ze zm.) formami ochrony przyrody są: 

- parki narodowe; 

- rezerwaty przyrody; 

- parki krajobrazowe; 

- obszary chronionego krajobrazu; 

- obszary NATURA 2000; 

- pomniki przyrody; 

- stanowiska dokumentacyjne; 

- użytki ekologiczne; 

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Zarówno na terenie gminy jak i samej miejscowości Solec-Zdrój znajdują się obszary prawnie 

chronione w tym Obszary NATURA 2000: 

1. Szaniecki Park Krajobrazowy - powierzchnia parku 11 289,60 ha, w tym w gminie Solec-

Zdrój 592,7 ha. Otulina parku 13 757 ha, w tym w gminie Solec-Zdrój 1 687 ha. 

2. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony na terenie otuliny Szanieckiego 

Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 13 757 ha, w tym na terenie gminy Solec-

Zdrój 1 687 ha. 

3. Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 47 347 ha, 

w tym na terenie gminy Solec-Zdrój 6 217 ha 

4. Użytek ekologiczny „Łąka śródleśna w Wełninie” o powierzchni 3,55 ha, zlokalizowany 

w obrębie ewidencyjnym Wełnin. 

5. Użytek ekologiczny „Wąwóz Kikowski” - o powierzchni 9,57 ha, zlokalizowany 

w obrębie ewidencyjnym Kików.  

6. Obszar Natura 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034. Obszar Natura 2000 

występuje w 18 sołectwach: Chinków, Kików, Zagaje Kikowskie, Ludwinów, Piasek 

Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Sułkowice, Strażnik, Świaniary, Włosnowice, Wełnin, 

Zagórzany, Zagajów, Zielonki, Zborów, Żuków.  
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W miejscowości Solec-Zdrój nie znajdują się pomniki przyrody, które byłyby uwzględnione  

w rejestrach. Na terenie gminy znajdują się dwa pomniki przyrody nieożywionej:   

1. Zespół jaskiń krasowych - położony w obrębie w ewidencyjnym Kików, 

2. Granitowy głaz narzutowy - położony w obrębie w ewidencyjnym Chinków.   

 

Na obszarze gminy Solec-Zdrój występują elementy krajowej sieci ekologicznej 

ECONET–PL. Północno-zachodnia część gminy została uznana za wschodni kraniec 

międzynarodowego węzła ekologicznego (Obszar Buski). Pozostała część gminy  

(z wyjątkiem wschodnich obrzeży) stanowi część krajowego węzła ekologicznego (Obszar 

Nidziański). 

Międzyregionalnym węzłem ekologicznym jest północno-zachodni fragment 

gminy — część Garbu Pińczowskiego (położona w Szanieckim PK i jego otulinie), który 

leży częściowo na obszarze gminy sąsiedniej — Buska- Zdroju. Nieco mniejsze 

znaczenie ekologiczne ma duży kompleks leśny położony na południowy -zachód od 

Solca- Zdroju. 

Funkcję regionalnych korytarzy ekologicznych pełnią doliny Rzoski i Kanału 

Strumienia wraz z obudową biologiczną.  Zapewniają one łączność pomiędzy ww. węzłami 

ekologicznymi i doliną Wisły, która w koncepcji krajowej została uznana za 

międzynarodowy korytarz ekologiczny. Rangę lokalnych ciągów ekologicznych mają 

doliny małych, bezimiennych cieków. Działalność człowieka często zakłóca lub wręcz 

uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Najczęściej 

spotykanymi negatywnymi działaniami antropogenicznymi jest powstawanie barier 

ekologicznych, które przegradzają naturalne korytarze i ciągi ekologiczne. 

Najważniejszymi liniowymi barierami ekologicznymi na obszarze gminy są szlaki 

komunikacyjne przecinające doliny rzeczne oraz linie zabudowy
4
. 

 

Szaniecki Park Krajobrazowy 

Szaniecki Park Krajobrazowy został utworzony Uchwałą nr XLIX/875/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 

popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Szaniecki Park 

                                                 
4
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY NR 2 MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA SOLEC-ZDRÓJ ORAZ ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZOSTALEJ CZEŚCCI GMINY SOLEC-ZDRÓJ luty 2010 
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Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w obrębie 

Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego, a także południowo - 

zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Administracyjnie Szaniecki 

Park Krajobrazowy należy po części do gmin Busko-Zdrój (7 017,00 ha), Pińczów (672,10 

ha), Chmielnik (1 216,40 ha), Kije (1 124,70 ha), Solec-Zdrój (592,70 ha) i Stopnica (666,70 

ha). Park ten chroni obszary wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i 

gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, 

torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól. Na 

terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego można spotkać takie gatunki roślin chronionych 

całkowicie jak: dziewięćsił bezłodygowy, goryczka wąskolistna, goryczka Wettsteina, 

kosatka kielichowa, kruszczyk błotny, miłek wiosenny, len złocisty, len włochaty, lilia 

złotogłów, lipiennik Loesela, listera jajowata, ostrołódka kosmata, ostnica Jana czy ostnica 

włosowata. Wśród roślin chronionych częściowo występują tu kocanki piaskowe, konwalia 

majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnka wyniosła i wilżyna ciernista. W parku znajdują się 

liczne zabytki kultury materialnej z interesującymi elementami wiejskiego budownictwa 

regionalnego, które można zobaczyć między innymi w Szańcu, Młynach i Widuchowej. 

Świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego są najstarsze ślady grodzisk i kopców znane 

z okolic Szczaworyża, Szańca, Gartatowic, Skotnik Małych i Żernik Górnych. Na terenie 

parku znajduje się rezerwat przyrody Owczary. Dokumentem wyznaczającymi zakres 

ochrony parku jest Uchwała nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

13 listopada 2014r. Dokument ten wyznacza zakazy oraz szczegółowe cele ochrony parku. 

 

Do szczególnych celów ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego należą: 

 zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny i 

grzybów; 

 zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i 

rzeźby lessowej; 

 racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 

 zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych; 

 zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

 zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i 

solnisk śródlądowych; 
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 zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej; 

 preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego 

krajobrazu; 

 zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 

 zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 

 ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 

 

Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego zakazuje się: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów 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. Nr 199, poz. 1227 z 

późn. zm.); 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno –błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 

 

Zakazy, które zostały wymienione w powyżej nie dotyczą następujących terenów 

 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA 

LATA 2015 – 2022 

 

Strona 58 z 115 

 

 terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego 

lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, dla których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

parku krajobrazowego; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego. 
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Mapa nr 8: Położenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego 

 

Źródło: Uchwała nr XLIV/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. 
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Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony Uchwałą Nr XLIX/883/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnieniu 

funkcji korytarzy ekologicznych. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu (SzOChK), 

położony na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 13 

757 ha obejmując części obszarów gmin: Busko-Zdrój (7 430 ha), Chmielnik (1 721 ha), Kije 

(1 306 ha), Solec-Zdrój (1 687 ha), Stopnica (1 613 ha). Szaniecki Obszar Chronionego 

Krajobrazu został wyznaczony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 

turystyką i wypoczynkiem lub pełnieniu funkcji korytarzy ekologicznych. Dokumentem 

wyznaczającym zakazy oraz zakres ochrony SzOChK jest Uchwała nr XLIX/883/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. Zgodnie z w/w uchwałą na terenie 

Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ustala się następujące działania w zakresie 

czynnej ochrony ekosystemów: 

 ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu; 

 szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów; 

 zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej; 

 zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych; 

 zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 
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Mapa nr 9: Granice Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

Źródło: Uchwała Nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 
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Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu” (S-POChK), zajmuje 

powierzchnię 47 347 ha. Obszar położony jest na obszarze następujących gmin: Oleśnica (5 

338 ha) i Pacanów (12 458 ha) oraz części obszarów gmin: Busko-Zdrój (4 172 ha), Nowy 

Korczyn (6 539 ha), Solec-Zdrój (6 217 ha), Stopnica (9 396 ha), Tuczępy (2 960 ha), 

Wiślica (267 ha). Na obszarze S-POChK dominują zbiorowiska nieleśne. W dolinach rzek 

i w okolicach Stopnicy, Solca występują zbiorowiska torfowiskowe, łąkowe z udziałem roślin 

halofilnych: komonicy skrzydlastostrąkowej, muchotrzewu solniskowego, koniczyny 

rozdętej. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego rozwinęły się na siedliskach borów 

sosnowych, mieszanych w okolicach Tuczęp i Jastrzębca. Teren S-POChK porastają również 

zbiorowiska bagiennego boru trzcinkowego, subkontynentalnego boru świeżego i boru 

mieszanego, a także zarośla krzewiaste z tarniną i leszczyną. W części północno-zachodniej 

oraz na krańcach południowych spotykać można murawy kserotermiczne z dziewięćsiłem 

bezłodygowym, miłkiem wiosennym, rojnikiem pospolitym, wisienką stepową, ostnicą 

włosowatą. Brzegi licznych stawów i doliny rzeczne wchodzą w skład biocenoz łąkowo-

bagiennych, które stanowią siedliska lęgowe dla licznego ptactwa w tym prawnie 

chronionego i rzadkiego: bociana białego, czapli siwej, czajki, kurki wodnej i innych. Wśród 

ssaków na tym obszarze występuje rzęsorek rzeczny i wiele gatunków nietoperzy. Głównym 

kierunkiem działania na terenie S-POChK jest ochrona wód powierzchniowych rzeki 

Wschodniej i walorów przyrodniczych doliny Wisły. Ważnym zadaniem jest również 

zabezpieczenie przed antropopresją wód leczniczych i terenów uzdrowiskowych Solca Zdroju 

i Buska Zdroju. Dokumentem wyznaczającym zakazy oraz zakres ochrony S-POChK jest 

Uchwała nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 

2013r. Zgodnie z w/w uchwałą na terenie S-POChK ustala się następujące działania w 

zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

 zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; 

 zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 

polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 

 utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

 zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

 ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
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 szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie 

ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

 zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 

 

Mapa nr 10: Mapa Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

Źródło: Uchwała Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 wrzenia 2013 r 
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Na w/w obszarach chronionego krajobrazu (SzOChK, S-POChK) zakazuje się: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 

Zakazy, wymienione powyżej nie dotyczą: 

 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

 terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub 

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

 ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod 

warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym 

terenie. 
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Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Szaniecko - Solecka 

 

Na terenie gminy Solec-Zdrój znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja 

Szaniecko - Solecka o kodzie PLH260034. Ostoja występuje w 18 sołectwach: Chinków, 

Kików, Zagaje Kikowskie, Ludwinów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Sułkowice, 

Strażnik, Świaniary, Włosnowice, Wełnin, Zagórzany, Zagajów, Zielonki, Zborów, Żuków. 

Ostoja znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim 

fragmencie Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Składa 

się z kilkunastu enklaw z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami porośniętymi 

roślinnością kserotermiczną. Teren poprzecinany jest licznymi ciekami wodnymi, miejscami 

tworzącymi zabagnione dolinki, w których wykształciły się torfowiska. W północnej części 

obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielko krystalicznych oraz liczne 

formy krasu  powierzchniowego i podziemnego np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie 

krasowe. Środkowa i południowa część wyróżnia się występowaniem wód mineralnych 

z wysiękami, którym towarzyszy roślinność halofilna jak np. w okolicach wsi Owczary. 

Ostoja jest miejscem występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i 

torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Jest to teren występowania 

aż czterech gatunków naturowych: starodub łąkowy Ostericum palustre, języczka syberyjska 

Ligularia sibirica, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, lipiennik Loesela Liparis 

loeselii.  Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk i gatunków jest unikatowe w skali kraju 

i Europy. Szacunkowo na Tereni ostoi występuje około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym 

ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. 

Niepowtarzalne są układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze 

półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu. Rozległy, zróżnicowany 

obszar stanowi najważniejszą w regionie ostoję dla dwóch gatunków motyli dziennych – 

modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Glaucopsyche nausithous. 

Istotne populacje tworzą tu również czerwończyk nieparek Lycaena dispar i czerwończyk 

fioletek Lycaena helle. Ostoja stanowi znaczący w skali regionalnej obszar występowania 

pachnicy dębowej Osmoderma eremita zasiedlającej tu przydrożne i śródpolne wierzby. Jest 

to także jedna z najważniejszych w regionie ostoja dla kumaka nizinnego Bombina bombina i 

traszki grzebieniastej Triturus cristatus, które szczególnie licznie zasiedlają południowe 

krańce ostoi z zalewanymi corocznie łąkami i kompleksami stawów hodowlanych. Spotkać 

tam można jeszcze dziewięć innych gatunków płazów oraz znaczące w województwie 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA 

LATA 2015 – 2022 

 

Strona 66 z 115 

 

koncentracje ptaków wodno-błotnych. W tej części obszaru stwierdzono także występowanie 

piskorza Misgurnus fossilis i kozy Cobitis taenia. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody:   

• Szaniecki Park Krajobrazowy   

• Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu     

• Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu    

• Śródleśna Łąka  

• Wąwóz Kikowski -  

 

Zagrożenia: 

 Obniżanie poziomu wód gruntowych, osuszanie łąk, melioracje, zapobieganie wylewom 

wiosennym, regulacja cieków (Kanał Strumień) 

 Zmiana sposobu użytkowania rolniczego - sukcesja wtórna na murawach 

kserotermicznych i łąkach 

 Presja urbanizacyjna. 

 Presja przemysłu wydobywczego związanego z pozyskiwaniem kruszyw skalnych 

 Zmiana tradycyjnego użytkowania, czyli zaprzestanie co kilkuletniego obcinania gałęzi 

wierzb spowoduje zanik tego typu drzewa (sprzyja to powstawaniu próchnowisk) i 

przyczyni się do znacznego ograniczenia występowania pachnicy dębowej. 

 Wycinanie zasiedlonych drzew i wypalanie dziupli. 

 Ewentualna zmiana gospodarki rybackiej na stawach (Biechów, Słupia Pacanowska, 

Widuchowa, Służów, Budy, Palonki). 

 Zalesianie łąk, przeznaczanie łąk pod uprawy i stawy hodowlane
5
. 

W ramach Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia  

24 kwietnia 2014 r. został ustanowiony plan zadań ochronnych dla w/w obszaru sieci Natura 

2000. Dokładny zakres ustaleń planu jest zawarty w Dzienniku Urzędowym Wojewody 

Świętokrzyskiego poz. 1479, poz. 1449. 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=638 
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Mapa nr 11: Obszary chronione na terenie Gminy Solec-Zdrój 

  
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Legenda: 

 Rezerwaty 

 Parki Krajobrazowe 

 Parki Narodowe 

 Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe 

 Natura 2000 – obszary ptasie 

 Natura 200 Obszary siedliskowe 
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Mapa nr 12: Obszar Natura 2000 – Ostoja Szaniecko-Solecka 

 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafile 
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3.1.9 Klimat akustyczny 

Na klimat akustyczny gminy wpływają wszelkie układy komunikacyjne oraz 

rozmieszczenie przemysłu i osiedli mieszkaniowych. Na terenie gminy Solec-Zdrój 

głównymi źródłami hałasu, stanowiącymi uciążliwość dla środowiska i ludzi może być hałas 

emitowany z obiektów usługowych oraz hałas drogowy.  

W 1995 roku został wykonany plan akustyczny dla miejscowości Solec-Zdrój. 

Sporządzono go na podstawie pomiarów wykonanych na 38 stanowiskach zlokalizowanych 

przy ciągach komunikacyjnych. Przeciętny poziom hałasu na ulicach wynosił 51,5 dB. Na 

żadnym z badanych odcinków dróg nie stwierdzono hałasu powyżej 65 dB. Najwyższe 

natężenie dźwięku (od 60,1 do 65,0) występuje na około 2,1 km ulic: 1-go Maja, Kościelnej 

i Krakowskiej. Należy dodać, że powyższe badania nie obejmowały poziomu hałasu 

w obszarze ochrony uzdrowiskowej A, który nie może przekroczyć w porze dziennej 

wartości 50 dB, a w porze nocnej 45 dB. Ulice przyległe do tego obszaru są aktualnie 

obciążone niewielkim ruchem pojazdów i należy przypuszczać, że nie występują tam 

przekroczenia norm.  

Główne szlaki komunikacyjne przechodzące przez teren gminy to: 

 droga krajowa nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków - Bytom 

 drogi powiatowe o łącznej długości – 63,97 km (gmina) 2,964 km (miejscowość 

Solec-Zdrój) 

 drogi gminne o łącznej długości - 102,755 km (gmina) 12,339 km (miejscowość 

Solec-Zdrój) 

Największy wpływ na hałas akustyczny w sektorze komunikacyjnym ma droga krajowa 

nr, 79 która zajmuje pierwsze miejsce w regionie pod względem najmniejszej uciążliwości 

wśród dróg krajowych. W 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

przeprowadziła pomiar ruchu. W obrębie gminy pomiar przeprowadzany był na jednym 

odcinku pomiarowym. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli oraz wykresie poniżej: 
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Mapa nr 13: Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i 

wojewódzkich w 2010 roku 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 - Droga wojewódzka 

   - Droga krajowa 

Tabela 10 Średni Dobowy Ruch (SDR) według rodzajowej struktury ruchu pojazdów 

silnikowych w obrębie Gminy Solec-Zdrój na drodze krajowej nr 79.  

  Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 
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Słupia - Nowy 

Korczyn 
4297 21 2864 489 197 662 50 14 28 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Wzrastająca z roku na rok liczba samochodów, zwłaszcza ciężarowych, poruszających się po 

drogach dodatkowo potęguje negatywne zjawisko związane z emisją nadmiernego hałasu. 

Według danych GUS z roku na rok wzrasta liczba pojazdów poruszających się po drogach 

powiatu buskiego (wykres nr 3).  

 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA 

LATA 2015 – 2022 

 

 

Strona 74 z 115  

Wykres 3: Ilość pojazdów przypadających na mieszkańca powiatu buskiego w latach  

2010-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Na terenie gminy prowadzone są jednak działania mające na celu zminimalizowanie hałasu 

komunikacyjnego. W ramach tych działań budowane są ekrany zieleni wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, dokonywane są nowe nasadzenia drzew, krzewów, remontowane są drogi. 

 

2010 2011 2012 2013

POWIAT BUSKI

0,450 0,466 0,479 0,494 

0,122 0,126 0,127 0,130 
0,044 0,045 0,046 0,047 

SAMOCHODY OSOBOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE MOTOCYKLE
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3.1.10 Promieniowanie elektromagnetyczne  

Obowiązujące od 01.01.2008 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645) obliguje do 

wyznaczenia na terenie każdego województwa po 135 punktów pomiarowych z 

podziałem po 45 w każdym roku 3-letniego cyklu pomiarowego, w tym po 15 punktów 

dla 3 kategorii obszarów dostępnych dla ludności tj.: 

 centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 

 pozostałych miast, 

 terenów wiejskich. 

Punkty pomiarowe powinny być rozmieszczone równomiernie na terenie każdego 

rodzaju obszaru. W każdym z punktów pomiar wykonuje się raz w roku i powtarza, co 3 

lata. 

W roku 2014 na terenie województwa świętokrzyskiego do badań 

monitoringowych natężenia pól elektromagnetycznych (PEM) wytypowano 45 punktów 

pomiarowych, znajdujących się w dostępnych dla ludności miejscach w: 

1) Miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. – w Kielcach, Starachowicach 

i Ostrowcu Świętokrzyskim - po 5 punktów (w sumie 15 punktów); 

2) Pozostałych miastach - 15 punktów; 

3) Terenach wiejskich - 15 punktów. 

W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości 

poziomu pól elektromagnetycznych, określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003. 

192.1883), Zgodnie, z którym dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostępnych dla 

ludności, w zakresie częstotliwości PEM od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m (składowa 

elektryczna). W związku z powyższym na terenie Solca-Zdrój również takie przekroczenia 

nie występują. 
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3.1.11 Zabytki i zasoby dziedzictwa kulturowego, krajobraz kulturowy 

Zarówno na terenie samej miejscowości jak i całej gminy Solec-Zdrój zlokalizowane są 

zabytki, które ujęte są w Rejestrze zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego (stan z 

dnia 31.12.2014 r.) są to: 

Solec-Zdrój 

 Cmentarz par., nr rej.: 1156 z 31.08.1992 A.67   

Świniary: 

1. Zespół kościoła par. pw. św. Stanisława: A.68/1-2 

 kościół, nr rej.: 404 z 15.01.1957 oraz 150 z 23.06.1967 

 ogrodzenie, nr rej.: 150 z 23.06.1967 

2. Cmentarz par., nr rej.: 1178 z 01.06.1993 A.69 

Zborów: 

1. Zespół pałacowy, nr rej.: 139 z 22.06.1967: A.70/1-6 

 pałac, nr rej.: 224 z 02.10.1956 

 spichlerz, nr rej.: 795 z 08.02.1958 

 mur ze strzelnicami, 

 brama na dziedziniec gospodarczy, 

 gorzelnia, nr rej.: 796 z 08.02.1958 

 park, decyzja WUOZ Ki – 4401/880, 1029/08 z dnia 2008.04.03 
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3.2 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 
 

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla 

miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 mogą mieć potencjalny wpływ na poszczególne 

komponenty środowiska, czyli na bioróżnorodność biologiczną, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, lokalny klimat, zasoby naturalne oraz zabytki.  Działania te 

będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe, 

odwracalne oddziaływania. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje 

zasadniczo będą wpływać korzystnie na stan środowiska 
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3.3 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń 

zawartych w projekcie LPR 

 

 

Przedsięwzięcia przewidziane do podejmowania w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla 

miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015 – 2022, uwzględniają specyfikę gminy i miejscowości 

(opisaną wcześniej), a niemal każde z nich w mniejszym lub większym stopniu będzie 

oddziaływało korzystnie na stan środowiska. Zaniechanie działań wynikających z zadań 

określonych w LPR wpłynie niekorzystnie na wizerunek gminy, co w konsekwencji może 

doprowadzić do obniżenia jego naturalnej atrakcyjności turystycznej/uzdrowiskowej. 

Przewiduje się, że brak realizacji LPR spowodowałby następujące negatywne skutki: 

 Dalsza degradacja terenów/budynków zniszczonych zaniedbanych (teren Parku, budynek 

obok GCK) 

 Wzrost zachowań patologicznych (dewastacja terenów zielonych, zaśmiecanie itp.) 

wynikająca z braku pracy, braku miejsc integrujących mieszkańców, 

 Pogorszenie się stanu technicznego budynków spełniających ważne funkcje dla 

mieszkańców miejscowości/gminy, 

 Pogorszenie się stanu technicznego głównych ulic miejscowości powodujące brak 

drożności ruchu komunikacyjnego, a co za tym idzie pogorszenie warunków życia 

mieszkańców poprzez wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

 Spadek liczby kuracjuszy spowodowany brakiem rozwoju miejscowości oraz gminy, 

 Spadek poczucia bezpieczeństwa 

 Brak szeroko rozumianego ładu przestrzennego w miejscowości 

 Zahamowanie rozwoju gospodarczego 

 Niezadowolenie społeczności, 

 Wzrost stopnia bezrobocia, 

 Pogorszenie, jakości życia mieszkańców, 

 Wzrost poziomu patologii społecznych 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości gwarantuje jej mieszkańcom poprawę warunków 

życia, odpowiednią promocję walorów środowiskowych i zasobów oraz szersze możliwości 

jego wykorzystania. Taki zrównoważony rozwój będzie możliwy przy realizacji celów 

zakładanych w LPR natomiast zaniechanie realizacji programu spowoduje jego zachwianie. 

Analiza powyższych skutków braku realizacji LPR prowadzi do wniosku, iż niezrealizowanie 
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dokumentu wywołać może jedynie skutki negatywne. Należy podkreślić, iż najważniejsze 

i najgłębsze skutki mogą wystąpić w sferze społecznej. Brak realizacji zaproponowanych 

działań odnoszących się bezpośrednio do społeczności może doprowadzić do ogólnego 

pogorszenia się stanu środowiska przyrodniczego. Również brak realizacji wyznaczonych w 

LPR działań dotyczących budowy infrastruktury technicznej może spowodować negatywne 

skutki dla środowiska. Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia 

środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest wariant doprowadzenia do realizacji celów 

przedsięwzięć zapisanych w LPR.  
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4. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko powstałe w wyniku 

wdrożenia LPR 

4.1 Wpływ realizacji projektu na poszczególne komponenty środowiska 
 

4.1.1 Różnorodność biologiczna, roślinność, zwierzęta 

W ramach Programu planowane są działania, które będą wiązać się z ingerencją w 

bioróżnorodność. Część działań naruszy ją tylko w czasie realizacji LPR, część przyczyni się do 

jej całkowitego zaniku w miejscu realizacji zadania. Na zakres tych prac będzie składać się 

budowa nowych odcinków dróg, zagospodarowanie terenów, zagospodarowanie terenu wokół 

zalewu, zagospodarowanie parku. W miejscu na to przeznaczonym (poza parkiem) 

bioróżnorodność jest nieliczna i uboga, podobnie jak nieliczne są występujące tam gatunki 

roślin i zwierząt. Obecnie obszary, na którym planuje się budowę nowych odcinków dróg są 

nieuporządkowane i bardzo szpecą przestrzeń miejscowości. Działania te nie wpłyną, zatem 

znacząco na znajdującą się na tym terenie różnorodność. 

Zadania związane z zagospodarowaniem terenu wiążą się z montażem nowych obiektów (ławek, 

zewnętrznych siłowni, placów zabaw), które przyczynią się do zaniku w miejscu realizacji 

zadania powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności. W przypadku tych zadań będzie 

to oddziaływanie miejscowe o niewielkim zasięgu i będzie się odbywać na terenach, gdzie 

obecnie bioróżnorodność jest bardzo uboga. W ramach kompensacji zadań przyczyniających się 

do zaniku powierzchni biologicznie czynnej zostanie urządzona i nasadzona nowa zieleń, 

krzewy i drzewa, wokół tych obiektów. Podczas planowanych nasadzeń będzie brane pod uwagę 

rozporządzenie Ministra Środowisk z dnia 09.11.2011 r. w sprawie roślin i zwierząt gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom 

rodzinnym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210 poz. 1260). Na etapie realizacji 

większości z zadań w ramach LPR, bioróżnorodność zostanie naruszona, jednakże po 

zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Prace związane z 

zagospodarowaniem parku nieznacznie przyczynią się do zaniku w miejscu realizacji zadania 

powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności (budowa wieży do obserwacji ptaków). 

Pozostałe działania będą miały charakter porządkowy (modernizacja alejek, altanki, montaż 

ławeczek, wstawienie tablic zawierających informacje o rodzimych gatunkach fauny i flory itp.) 

Celem zadania jest przede wszystkim przywróceniem dawnej świetności parku i stworzenie 

miejsca gdzie mieszkańcy, kuracjusze (często osoby starsze i niepełnosprawne) oraz mieszkańcy 

będą mogli obcować z naturą. 
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Modernizacja budowa i przebudowa dróg – realizacja tych zadań przyczyni się do ograniczenia 

emisji spalin samochodowych, które powodują zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami, 

gdyż po dobrych nawierzchniach samochody poruszają się sprawniej, emitując przy tym 

znacznie mniej spalin. Gazowe zanieczyszczenia powietrza docierają do szaty roślinnej, gleb i 

wód w postaci kwaśnego deszczu oraz tzw. suchego opadu, powodując ich zakwaszenie. 

Kwaśny odczyn gleb przyspiesza ich zubożenie. Ponadto, wzdłuż ciągów ulicznych gleby są 

bardzo zanieczyszczone związkami metali. Sytuacja taka ograniczy emisję spalin i zniweluje 

zanieczyszczenia gleb metalami, co wpłynie pozytywnie, na jakość gleb w tych miejscach. 

Teren, na którym będą realizowane inwestycje jest położony w na obszarze chronionego 

krajobrazu (Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko-Pacanowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu). Realizując zadania zawarte w LPR należy przestrzegać zasad i 

zaleceń określonych w Uchwale nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 13 listopada 2014r. oraz Uchwale Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 wrzenia 2013 r. W związku z tym, zadania realizowane w ramach 

projektu nie wpłyną na zaburzenia populacji gatunków chronionych obejmujących spadek 

liczebności lub zagęszczenia, zmniejszenie zasięgu występowania gatunku, pogorszenie 

funkcjonowania populacji i jego, jakości, czy zmniejszenie powierzchni siedliska gatunku. 

Realizacja zadań w ramach Programu nie wpłynie również na pogorszenie się stanu chronionych 

siedlisk przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie powierzchni czy zmianę 

cech charakterystycznych siedliska. 

Zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń nie wpłyną bezpośrednio na 

funkcjonowanie bioróżnorodności, zwierząt i roślin, jednakże poprawa, jakości powietrza 

atmosferycznego pośrednio będzie pozytywnie oddziaływać na rośliny i zwierzęta. Wszelkie 

prace w sąsiedztwie lub na terenach zielonych będą poprzedzone, w uzasadnionych 

przypadkach, inwentaryzacją przyrodniczą mającą na celu stwierdzenie występowania w 

obrębie tych terenów gatunków chronionych roślin, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.  

Rozporządzenie to określa:  

 gatunki roślin: 

 objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony 

czynnej, 

 objętych ochroną częściową, 
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 objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 

 wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk; 

 właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa 

od zakazów; 

 sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony. 

W przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków roślin będą zachowane zakazy, o 

których mowa w §6 w/w rozporządzenia. Wszelkie prace w sąsiedztwie lub na terenach 

zielonych (np. Park) będą poprzedzone, w uzasadnionych przypadkach, inwentaryzacją 

przyrodniczą mającą na celu stwierdzenie występowania w obrębie tych terenów gatunków 

chronionych grzybów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Rozporządzenie to określa: 

 gatunki grzybów: 

 objętych ochroną ścisłą, 

 objętych ochroną częściową, 

 objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 

 wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk; 

 właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i 

odstępstwa od zakazów; 

 sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony. 

W przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków grzybów będą zachowane zakazy, o 

których mowa w §6. w/w rozporządzenia. 

Zadania planowane w ramach LPR będą realizowane w całości w przestrzeni zabudowanej. 

Występowanie zwierząt, zwłaszcza gatunków chronionych jest w takiej przestrzeni ograniczona, 

ze względu na stałą, obecność człowieka oraz znaczące ograniczenie terenów zielonych.  

Różnorodność biologiczna w przestrzeni zabudowanej jest ograniczona, uformowana 

antropogeniczne. Większe skupiska zieleni pochodzenia naturalnego praktycznie nie występują.  

W związku z tym prace budowlane, remontowe, adaptacyjne nie będą stanowiły zagrożenia dla 

zwierząt czy różnorodności biologicznej. Wszelkie prace w sąsiedztwie lub na terenach 

zielonych (np. Park Zdrojowy) będą poprzedzone, w uzasadnionych przypadkach, 

inwentaryzacją przyrodniczą mającą na celu stwierdzenie występowania w obrębie tych terenów 

gatunków chronionych zwierząt, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
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dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Rozporządzenie określa 

gatunki zwierząt: 

 objęte ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, 

 objęte ochroną częściową, 

 objęte ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania, 

wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. 

W przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków zwierząt będą zachowane zakazy, o 

których mowa w  w/w rozporządzenia. 

Tereny, na których będą realizowane inwestycje znajdują się poza Specjalnymi Obszarami 

Ochrony (SOO), wyznaczonymi na podstawie Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa z dnia 21 

maja 1992 r. nr 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory) 

oraz Obszarami Specjalnej Ochrony (OSO), dla których podstawę prawną stanowi Dyrektywa 

Ptasia (Dyrektywa z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących 

ptaków), wchodzącymi w skład sieci obszarów Natura 2000 

Realizując zadania zawarte w LPR należy przestrzegać zasad i zaleceń ww. Rozporządzeń, jak 

również zasad określonych w art. 52 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

przez co zadania realizowane w ramach projektu nie wpłyną na zaburzenia populacji gatunków 

chronionych obejmujących spadek liczebności lub zagęszczenia, zmniejszenie zasięgu 

występowania gatunku, pogorszenie funkcjonowania populacji i jego, jakości, czy zmniejszenie 

powierzchni siedliska gatunku. W przypadku konieczności ingerencji w środowisko flory i 

fauny objętej ochroną należy wcześniej uzyskać stosowne pozwolenie w trybie art. 56 Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

Oddziaływanie projektów planowanych w ramach LPR na roślinność zwierzęta i różnorodność 

biologiczną na etapie ich realizacji będzie miało charakter bezpośredni lub pośredni, 

krótkoterminowy, chwilowy, odwracalny. Z uwagi na realizację zadań na terenie 

antropogenicznie zmienionym oraz prowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, inwentaryzacji 

przyrodniczych, projekty nie będą miały negatywnego wpływu na gatunki roślin, grzybów i 

zwierząt objęte ochroną gatunkową. Realizacja LPR nie wpłynie również na pogorszenie się 

stanu chronionych siedlisk przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie 

powierzchni czy zmianę cech charakterystycznych siedlisk zwierząt. 
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4.1.2 Zdrowie ludzi 

W trakcie realizacji przedsięwzięć ujętych w LPR mogą wystąpić niedogodności dla 

mieszkańców terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, na których będą 

prowadzone prace budowlane, ziemne, remontowe. Niedogodności te będą miały postać 

utrudnień komunikacyjnych (remonty ulic, sieci infrastruktury podziemne), oddziaływań 

akustycznych (praca środków transportu czy maszyn budowlanych), pogorszenia parametrów 

jakościowych powietrza atmosferycznego (spalanie paliw w silnikach środków transportu i 

osprzętu budowlanego, wtórna emisja pyłu w czasie prac ziemnych czy z dróg dojazdowych do 

terenu budów). Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i odwracalne - ustaną po 

zakończeniu robót. 

Jednym z głównych założeń LPR jest rozwój społeczny miejscowości i gminy Solec-Zdrój, 

stworzenie miejsca przyjaznego dla ludzi, turystów, kuracjuszy oraz rozwój przedsiębiorczości. 

Planowane w ramach LPR-u działania koncentrują się na zapobieganiu patologiom 

i wykluczeniu społecznemu (przestępczości, marginalizacji, bezrobociu) oraz mają na celu 

wzrost poziomu integracji mieszkańców. Program z założenia ma wspierać grupy społeczne 

i prowadzić działania przyczyniające się do poprawy, jakości ich życia.  Większość działań ma 

charakter prospołeczny i w większym bądź mniejszym stopniu wpłyną pozytywnie na lokalną 

społeczność, a także turystów, kuracjuszy. Realizacji projektów/przedsięwzięć ujętych w  LPR 

wpłynie między innymi na poprawę poziomu przedsiębiorczości oraz utworzenie nowych miejsc 

pracy (Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu, budowa nowych odcinków dróg). 

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach LPR –u na ludzi na etapie ich funkcjonowania 

będzie miało charakter bezpośredni lub pośredni, długoterminowy, stały, odwracalny, od 

neutralnego do pozytywnego. 
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4.1.3 Wody powierzchniowe i podziemne 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji w ramach LPR-u na wody podziemne i powierzchniowe. Jedynie w przypadku 

wystąpienia awarii takich, jak niekontrolowany wyciek paliwa z pracującego sprzętu 

budowlanego, czy też innych substancji chemicznych (masy uszczelniające, farby) możliwe jest 

zanieczyszczenie środowiska wodnego. W celu uniknięcia powyżej wymienionych sytuacji 

należy dopilnowywać, aby plac budowy (ew. miejsce stacjonowania pojazdów mechanicznych, 

maszyn, urządzeń) posiadał utwardzoną, nieprzepuszczalną powierzchnię oraz był odwadniany. 

Urządzenia odwadniające będą skuteczne w zmniejszeniu wilgotności gruntów i będą zapewniać 

dostatecznie szybki spływ wody ze wszystkich punktów placu budowy. Preferowane są 

urządzenia, w których wykorzystywane są procesy naturalne samooczyszczania, które wpływają 

korzystnie na bilans wodny danego terenu. Żadne z planowanych zadań w ramach LPR-u nie 

znajduje się w pobliżu ani bliskim sąsiedztwie GZWP, ujęć wody i ich stref ochronnych. 

Realizacja założonych zadań w ramach LPR będzie zgodna z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.). Działania związane z budową 

wodociągu, kanalizacji, szalet publicznych (zadanie 7, 13, 15) są zgodne z celami 

środowiskowymi w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły poprzez 

polepszenie stanu wód gruntowych. 

Wszelkie zadania w ramach LPR należy realizować zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), określające: 

 substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące 

zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane, oraz substancje szczególnie 

 szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno 

być ograniczane; 

 warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym 

najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w 

celu rolniczego wykorzystania ścieków; 

 miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne 

analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom; 
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 najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków 

bytowych i komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji. 

 

Zadania planowane do realizacji w ramach LPR-u nie wpłyną na wody powierzchniowe 

oraz podziemne, gdyż żadne z nich nie wiążą się z dodatkowym wytwarzaniem i 

wprowadzaniem zanieczyszczeń (ścieków, odpadów) do wód i gruntu, które mogłyby pogorszyć 

stan czystości cieków naturalnych i wód podziemnych. 
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4.1.4 Jakość powietrza 

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będą miały projekty i zadania 

związane z prowadzeniem prac budowlanych lub remontowych (budowa dróg, przekształcenie 

ul. 1 Maja w deptak, zagospodarowanie terenu obok zalewu, budowa przejścia dla pieszych). 

Pozostałe zadania nie będą miały wpływu na stan, jakości powietrza atmosferycznego. Wpływ 

ten na etapie budowy/przebudowy/remontu będzie związany bezpośrednio z przyjętą 

technologią robót oraz z fazą inwestycji. Podczas budowy zagrożenie dla powietrza 

atmosferycznego będą stanowiły zanieczyszczenia pochodzące z: 

 eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, 

 terenów składowych, 

 prowadzenia robót ziemnych. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy 

zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Maszyny i pojazdy nie powinny 

być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to 

emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania, odnośnie ochrony 

przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.   

Według pomiarów ujętych w raporcie „Ocena jakości powietrza w województwie 

świętokrzyskim w roku 2014” na terenie gminy Solec-Zdrój zanotowano przekroczenie 

dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu i ozonu. Planując realizację działań ujętych w LPR należy stosować się do 

Uchwały Nr 1388/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2012 r. w 

sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego”. W programie 

widnieje Plan Działań Krótkoterminowych, które posłużą do polepszenia, jakości powietrza na 

terenie gminy Solec-Zdrój. 

Z uwagi na charakter uzdrowiskowy gminy należy dążyć do tego, by realizowanie nowych 

zadań nie wiązało się ze zwiększeniem emisji zanieczyszczeń, w tym niskiej emisji do 

powietrza. Jednocześnie należy skrupulatnie eliminować obecne problemy na terenie gminy: 

 Stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci 

w kotłach o niskiej sprawności cieplnej, 

 Wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb 

grzewczych mieszkańców, 

 Eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy, 

 Duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków, 
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 Emisja powstająca w trakcie prac budowlanych, 

 Niedostosowanie instalacji i urządzeń przemysłowych i energetycznego spalania paliw 

do obowiązujących standardów emisyjnych i imisyjnych, 

 Niski poziom wiedzy ekologicznej. 

Oddziaływanie projektów planowanych w ramach LPR na powietrze atmosferyczne na etapie 

ich realizacji będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy, chwilowy, odwracalny. 

 

4.1.5 Powierzchnia ziemi i gleba 

 

Obszary objęte rewitalizacją znajdują się poza obszarami wykorzystywanymi rolniczo, w 

związku, z czym nie wpłyną w żaden sposób na pogorszenie się, jakości gleb. Realizacja 

poszczególnych przedsięwzięć nie będzie wpływać na złoża kopalin. 

Realizacja niektórych projektów będzie się wiązać z konieczność przemieszczania mas 

ziemnych. Grunt ten będzie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonywanie 

prac budowlanych spowoduje chwilowe zniszczenie istniejącej powierzchni ziemi i naruszenie 

struktury gleby. Będzie ono występować fragmentarycznie, a po zakończeniu prac powierzchnia 

ziemi zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. W LPR nie planuje się zadań, które 

wiązałyby się z wytwarzaniem i wprowadzaniem szkodliwych substancji i ścieków do gleby, 

mogących wpłynąć, na jakość gruntu. Jedynie podczas prac budowlanych mogą zdarzyć się 

niekontrolowane wycieki substancji szkodliwych, w związku, z czym należy zachować 

szczególne środki ostrożności. Realizacja zadań w ramach LPR powinna wiązać się z 

racjonalnym gospodarowaniem odpadów. Należy na etapie projektowania podjąć takie 

działania, które przyczynią się do minimalizacji strumienia odpadów z uwzględnieniem ich 

odzysku i ponownego użycia. Należy dążyć do realizacji celów i zadań zawartych w Planie 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018.  Cele krótkotrwałe 

oraz długotrwałe, a także główne kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami są uwzględnione ww. planie, 

odpowiednio w 5 i 6 rozdziale. 

Oddziaływanie projektów planowanych w ramach LPR-u na powierzchnię ziemi na etapie ich 

realizacji będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy, chwilowy, odwracalny, 

neutralny.  
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4.1.6 Krajobraz 

W wyniku realizacji projektów i zadań objętych LPR-em zostaną przeprowadzone m.in. prace 

ziemne i budowlane. Trwające roboty budowlane spowodują zmiany w krajobrazie: 

 Zniknie dotychczasowe pokrycie terenu przedsięwzięcia, 

 Na terenie budowy będzie pracował sprzęt budowlany, 

 Powstaną wykopy i hałdy przemieszczanego gruntu. 

Na terenie budowy należy utrzymywać porządek. Powstające odpady powinny być gromadzone 

w sposób selektywny.  Teren budowy powinien być zabezpieczony i odpowiednio oznakowany. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.  

W następstwie zrealizowania inwestycji ulegnie zmianie wygląd obszarów nią objętych. 

Przewidziane w ramach LPR działania obejmują również zdziałania związane 

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, które wpłyną pozytywnie na lokalny krajobraz. 

Działania w ramach LPR-u dotyczące rewitalizacji planuje się przeprowadzić z dbałością o 

lokalny, często historyczny i tradycyjny styl, tak, aby nie zaburzyć ładu przestrzennego. Nowe 

obiekty (np. Budynek obok Centrum Kultury) będą tak zaprojektowane, aby komponowały się z 

otoczeniem i były dostosowane architektonicznie do pozostałych obiektów, nie powodując 

dysharmonii krajobrazu. Odremontowana infrastruktura (skwer na ul. 1 Maja, obszar obok 

zalewu, Parku, szkoły, skwery) przyczyni się do poprawy wizerunku zdegradowanych 

obszarów, które lepiej będą komponować się z otoczeniem.  

 

  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA LATA 

2015 – 2022 

 

Strona 90 z 115 

 

 

 

4.1.7 Klimat 

Realizacja zadań planowanych w ramach LPR-u nie wiąże się ze znaczącą emisją 

zanieczyszczeń do powietrza, w tym substancji odpowiedzialnych np. za efekt cieplarniany. 

Będzie dochodziło, co prawda do emisji produktów spalania paliw w silnikach środków 

transportu i maszyn budowlanych – w tym dwutlenku węgla, (CO2) – emisje te będą jednak na 

tyle niewielkie, że nie będą miały wpływu na zamiany klimatyczne w rejonie przedsięwzięcia 

w regionie czy na świecie. Oddziaływanie projektów planowanych w ramach LPR-u na klimat 

na etapie ich realizacji będzie miało charakter neutralny. 

 

4.1.8 Zasoby naturalne 

Działania w ramach LPR nie będą wpływały na zasoby naturalne miejscowości, gdyż zasoby 

naturalne, jakie będą wykorzystywane w ramach realizacji zadań to przede wszystkim woda, 

żwir, piasek i energia używane w trakcie trwania prac remontowo -budowlanych. Podczas robót 

budowlanych planuje się oszczędność tych surowców. Niektóre zadania będą się wiązały ze 

zwiększonym poborem wody ujmowanej. Stacje ujmowania wód mają odpowiednie rezerwy 

i zasadniczo zadanie to nie powinno doprowadzić do zachwiania równowagi w dostarczaniu 

wody ujmowanej mieszkańcom.  

4.1.9  Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

LPR dla miejscowości Solec-Zdrój zawiera działania inwestycyjne, które podczas realizacji 

mogą powodować oddziaływanie w postaci hałasu. Prace budowlane oraz modernizacyjno-

remontowe będą źródłem hałasu związanego z pracą ludzi i maszyn. Oddziaływanie to będzie 

krótkotrwałe, występujące tylko w porze dziennej i odwracalne. Aby ograniczyć emisję hałasu 

do środowiska, w miarę możliwości będą stosowane maszyny o najlepszych parametrach w tym 

zakresie. Podczas projektowania prac należy uwzględniać obowiązujące normy emisji hałasu 

ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. LPR nie zawiera takich działań, które na 

etapie eksploatacyjnym będą się wiązać z emisji hałasu. Modernizacja i remont ciągów pieszo-

jezdnych przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu. 

W zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach LPR nie przewiduje się żadnych działań, 

które będą powodować promieniowanie elektromagnetyczne (nie będą montowane linie 

wysokiego napięcia, stacje transformatorowe itp.).  

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że realizacja celów LPR nie wpłynie na środowisko w 

zakresie promieniowania elektromagnetycznego. 
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4.1.10 Dobra kultury, zabytki 

W ramach LPR-u nie przewiduje się przeprowadzenia remontów i przebudów m.in. budynków i 

obiektów zabytkowych.  

Prace i czynności prowadzone w ramach realizacji projektów w ramach LPR mają charakter 

poprawy, jakości i funkcjonalności istniejących dróg, budynków, infrastruktury lub budowę 

nowych obiektów tego typu. Są to działania, które nie są bezpośrednio związane z dobrami 

kultury, zabytkami. Jednak większość tych działań wpłynie pozytywnie na dobra materialne, 

między innymi poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Solec-Zdrój, 

wygospodarowanie i urządzenie miejsc przeznaczonych do spotkań mieszkańców i spędzania 

wolnego czasu, budowę obiektów infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej. 

Oddziaływanie projektów planowanych w ramach LPR-u na zabytki i dobra materialne na etapie 

ich realizacji będzie miało charakter bezpośredni lub pośredni, długoterminowy, pozytywny.  
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4.1.11 Formy ochrony przyrody w tym Obszary Natura 2000  

Gmina Solec-Zdrój w całości położona jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu 

(Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego 

Krajobrazu). Na obszarze gminy znajdują się także obszary szczególnej ochrony tj. użytki 

ekologiczne, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000. 

Zadania inwestycyjne ujęte w LPR, znajdują się poza obszarami szczególnej ochrony. Zatem 

zadania ujęte w LPR nie wpłyną na zaburzenia populacji gatunków chronionych obejmujących 

spadek liczebności lub zagęszczenia, zmniejszenie zasięgu występowania gatunku, pogorszenie 

funkcjonowania populacji i jego, jakości, czy zmniejszenia powierzchni siedliska gatunku. 

Realizacja zadań w ramach LPR-u nie wpłynie również na pogorszenie się stanu chronionych 

siedlisk przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie powierzchni czy zmianę 

cech charakterystycznych siedliska. Działania Programu nie spowodują pogorszenia stanu 

gatunków znajdujących się na tym obszarze oraz pogorszenia szans osiągnięcia oraz 

przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk w przyszłości. 

Projekty planowane w ramach LPR nie będą realizowane w obrębie terenów objętych ochroną 

w ramach sieci Natura 2000.  Projekty realizowane w ramach LPR nie wpłyną również na 

korytarze ekologiczne znajdujące się na terenie gminy. Zadania ujęte w LPR będę realizowane 

na obszarach chronionego krajobrazu (S-POChK). W związku z tym podczas realizacji zadań 

będą przestrzegane zakazy ujęte w Uchwale nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. Dokładne położenie obszarów problemowych 

względem terenów objętych ochroną prezentuje poniższa mapa. 
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Mapa nr 14: Położenie obszarów problemowych względem form ochrony przyrody 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Oddziaływanie projektów planowanych w ramach LPR na cele i przedmioty ochrony obszarów 

sieci Natura 2000 oraz jego integralność oraz inne formy ochrony przyrody znajdujące się na 

terenie gminy na etapie ich realizacji będzie miało charakter neutralny. 
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4.2 Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 

 

Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 na środowisko przyrodnicze odniesiono się do 

zadań/projektów kluczowych i uzupełniających na wyznaczonych obszarach problemowych. 

W stosunku do każdego zaplanowanego działania przeanalizowano potencjalne oddziaływanie 

na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (różnorodność biologiczną, zwierzęta, 

rośliny, wody, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne).  Rozważono 

także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe. 

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano 

w tabeli tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem 

możliwych pozytywnych bądź negatywnych oddziaływań ocenianych zadań na środowisko 

naturalne. Przy ocenie starano się brać pod uwagę końcowy efekt realizacji przedsięwzięcia i 

jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego funkcjonowania, jak również na etapie 

budowy. Zastosowano następujące oznaczenia: 

(+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 

(-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 

(+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i 

skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

(0) – realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 

przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 11: Macierz skutków środowiskowych  

 

L.p. Zadanie 
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1. 

Przekształcenie ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. 

Kościuszki do ul. Krakowskiej na deptak pieszy oraz 

przekształcenie części ulicy Kościelnej oraz ul T. 

Kościuszki na ciągi pieszo-jezdne (dz.7-76; dz.7-77, dz.7-

136, dz. 7-172) 

+ 0 0 + 0 + + 0 + + + 0 0 0 0 

2. 
Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Partyzantów i 

Poprzecznej (dz. 7-172; 7- 188,) + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 

3. 
Zagospodarowanie rogatki u zbiegu ulic: Sienkiewicza, 

Kościelnej i ogrodzenia Cmentarza (dz.7-345/1; dz.7-345/2) + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 

4. 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy 

Solec- Zdrój + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 

5. 
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Krakowskiej i 

Kościuszki ( dz.7-448, dz.7-514) + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 

6. 
Zagospodarowanie placu przy ulicy Krakowskiej  ( 7-466/5) 

+ 0 0 + 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 

7. 
Modernizacja ul. Targowej wraz z budową miejsc 

parkingowych 0 0 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 0 0 0 

8. 
Budowa drogi łączącej ul. Krakowską z ul. 1 Maja (wjazd 

obok ośrodka zdrowia) wraz z parkingiem na potrzeby 

ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą 
0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 

9. 
Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły, oraz 

przebudowa sali gimnastycznej na cele kulturalne ( dz.7-

359/2) 
+ 0 0 0 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 

10. 
Modernizacja ulicy Cichej (dz.7-52; dz.7-62). 

0 0 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 0 0 0 

11. 
Budowa przejścia pieszego z ul. Janów do ul. Szkolnej 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12. 
Modernizacja ul. Słonecznej 

0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 0 0 0 0 

13. 
Zagospodarowanie terenu obok Zalew (dz.7-543; dz.7-544, 

dz.7-673/5) + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 0 

14. 
Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów 

0 0 (+/-) (+/-) 0 0 + (+/-) 0 + 0 0 0 0 0 

15. 
Zagospodarowanie Parku (dz.7-583/2; dz.7-679/2, dz.7-

583/1, dz. 11-51/1) + 0 + + 0 0 + 0 + 0 0 0 0 + 0 

16. 
Budowa drogi łączącej ul Partyzantów z ul. Krakowską 

0 0 0 0 0 0 + (+/-) 0 + 0 0 0 0 0 

17. 
Budowa drogi ul Ogrodowej 

0 0 (+/-) (+/-) 0 0 + (+/-) 0 + 0 0 0 0 0 

18. 
Promowanie przedsiębiorczość 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. 

Przebudowa budynku obok Gminnego Centrum Kultury z 

przeznaczeniem na potrzeby organizacji społecznych i 

stowarzyszeń. 
0 (+/-) 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 0 

20. 
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

terenu miejscowości i gminy Solec- Zdrój 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. 
Wspieranie osób niepełnosprawnych 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Wspieranie działań organizacji społecznych. 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. 
Działania skierowane do dzieci i młodzieży  

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. 
Tworzenie i wspieranie form aktywizacji osób starszych 

(lokalne międzypokoleniowe centra aktywności seniorów) 
0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. 
Wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych i 

uruchomienie mini grantów dla aktywnych. 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. 
Powstanie Forum Przedsiębiorców 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne
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4.3 Oddziaływania wtórne i skumulowane 

Oddziaływania skumulowane mogą wystąpić w przypadku jednoczesnego wdrażania kilku 

zadań/przedsięwzięć. Zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miejscowości Solec-

Zdrój na lata 2015-2022 będą się na siebie nakładać. 

Aby uniknąć uciążliwości związanych z oddziaływaniami skumulowanymi zostanie dokładnie 

ustalony harmonogram prac oraz na bieżąco będą informowane z wyprzedzeniem zainteresowane 

strony (tj. mieszkańcy, administratorzy sieci infrastrukturalnych) o zamiarze prowadzenia prac 

budowlanych. Harmonogram realizacji zadań zostanie tak skonstruowany, aby z jednej strony 

uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań 

Korzystne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i jakości bytowania lokalnej społeczności jest 

także łączenie realizacji poszczególnych prac na tych samych obiektach przez różnych 

administratorów, w tym samym czasie - np. podczas modernizacji nawierzchni odcinka drogi 

można wykonać wszystkie planowane prace na sieciach infrastruktury, zlokalizowanych w pasie 

drogowym. Nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji innych 

programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie. 
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4.4 Oddziaływania transgraniczne 

Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji i zakres 

zadań przewidzianych w programie, które zostaną zrealizowane na terenie gminy Solec-Zdrój w 

powiecie buskim w województwie świętokrzyskim, nie przewiduje się wystąpienia 

transgranicznych oddziaływań na środowisko. Oddziaływania transgraniczne obejmują ocenę 

oddziaływań mogących przekraczać granicę państw. Odległość terenów wyznaczonych w 

dokumencie LPR od granicy najbliżej położonego państwa (Słowacji) wynosi ok. 150 km. Na 

etapie Prognozy stwierdzono, że realizacja LPR nie wskazuje na możliwość negatywnego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 
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4.5 Opis przewidywanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych 

oddziaływań na środowisko w związku z realizacją projektu 
 

DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE 

Są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji negatywnego oddziaływania na 

element środowiska społecznego lub przyrodniczego. 

 

DZIAŁANIA KOMPENSUJĄ CE 

Są to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia inwestycyjnego, których celem jest 

kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania na środowisko, jakie jest spowodowane 

realizacją tego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt 

kompensacji przyrodniczej może być zawarty w prognozie oddziaływania na środowisko planów, 

programów i strategii. Natomiast zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska 

kompensacja przyrodnicza może być realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów 

przyrodniczych nie jest możliwa”. 

W ramach LPR nie planuje się zadań, które w znaczący sposób negatywnie oddziaływałyby na 

środowisko. Mając na uwadze powyższe rozdziały, w których oceniono wpływ planowanych 

inwestycji na środowisko, stwierdza się, że część zadań będzie miała pozytywny, a pozostała część 

neutralny wpływ na środowisko. Tylko nieliczne elementy planowanych przedsięwzięć mogą w 

nieznacznym stopniu wpływać negatywnie na niektóre komponenty środowiska. 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach LPR, które mogą negatywnie oddziaływać na 

środowisko należą przede wszystkim inwestycje w zakresie: remontów, budowy na etapie ich 

realizacji, jednakże oddziaływania te są krótkoterminowe i odwracalne, a po zakończeniu znaczna 

ilość działań przyniesie pozytywny efekt dla środowiska. Ponadto większość z zaproponowanych 

w Programie inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym śladzie” tzn. zakłada modernizację, 

przebudowę już istniejących obiektów, nie ingerując w nowe, cenne przyrodniczo obszary lub 

zmieniając znacząco obecne użytkowanie terenu. W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań 

łagodzących, które opisano w poniższej tabeli. 
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Tabela 12: Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko 

wynikające z realizacji Programu 

 

Element środowiska 

przyrodniczego 

Środki łagodzące/zalecenia 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

Wpływ przedsięwzięć, na jakość powietrza, związany z etapem 

realizacji inwestycji (pracami budowlanymi) można ograniczyć 

przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w 

szczególności przez: 

 systematyczne sprzątanie placów budowy, 

 zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), 

 ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych 

maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym, 

 uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie 

sypanie na nadkola i inne części pojazdu), 

 przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów 

transportujących materiały sypkie (dotyczy też ziemi z 

wykopów), 

 ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w 

rejonie budowy. 

W przypadku planowanych prac związanych z budową czy 

przebudową dróg ważną kwestią mającą wpływ na poziom emisji 

zanieczyszczeń do powietrza jest dobra organizacja dojazdów do 

placu budowy oraz utrzymanie płynności na przebudowywanym 

odcinku. Właściwe rozwiązania w tym zakresie pozwolą na znaczne 

zmniejszenie emisji ze środków transportu. Ponadto należy 

monitorować właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń 

pracujących na budowie. 

HAŁAS 

W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami 

budowlanymi, powinny one być wykonywane wyłącznie w porze 

dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym 

należy ograniczyć do minimum. 

Maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym 

oraz posiadać sprawne tłumiki akustyczne. 

WODA 

Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych 

pojazdów stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie 

dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami 

ropopochodnymi. 

Należy zapewnić dostęp do przenośnych toalet pracownikom 

budowy oraz regularnie opróżniać toalety z wykorzystaniem 

samochodów serwisowo- asenizacyjnych wyposażonych w 

odpowiednie akcesoria. 

Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz 

odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami 

opadowymi, tak, aby nie dopuścić do skażenia środowiska 

gruntowo-wodnego w wyniku wymywania z nich substancji 

toksycznych. 

GLEBA Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie 
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dopuścić do skażenia środowiska gruntowego substancjami 

ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz 

odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami 

opadowymi, tak, aby nie dopuścić do skażenia gruntu w wyniku 

wymywania z nich substancji toksycznych. Po zakończeniu 

realizacji inwestycji należy usunąć wszystkie tymczasowe instalacje 

i urządzenia oraz wykonać niezbędne niwelacje powierzchni terenu. 

W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu 

budowlanego powinny być utwardzone i odwadniane. Umowy z 

wykonawcami prac budowlanych powinny zawierać klauzule o 

odpowiedzialności ekologicznej – należy stosować zasadę 

„zanieczyszczający płaci”. Przed rozpoczęciem prac ziemnych 

warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna być zebrana, a po 

zakończeniu prac – rozdysponowana na powierzchni terenu. 

ROŚLINY 

W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów 

korzeniowych należy przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku 

konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy 

unikać usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami 

grzybobójczymi rany po odciętych korzeniach. Pnie drzew 

narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy 

zabezpieczyć np. stosując odpowiednie włókniny i obudowy 

drewniane. 

ZWIERZĘTA 

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę 

planowane prace budowlane powinny zostać przeprowadzone w 

możliwie najkrótszym czasie.  

ZDROWIE 

Należy czytelnie oznakować obszary, gdzie prowadzone będą prace 

budowlane i modernizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ludzi podczas wykonywania tych prac. 

W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy zaleca się 

stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie 

nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów 

BHP. W czasie trwania prac budowlanych należy zmniejszyć czas 

pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum, aby 

ograniczyć emisję spalin oraz hałasu. 

KRAJOBRAZ I 

DZIEDZICTWO 

KULTUROWE 

Wszystkie inwestycje powinny być zaplanowane tak, aby nie 

niszczyły walorów estetycznych krajobrazu. W przypadku 

natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 

zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o tym fakcie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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5. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 jest bardzo 

konkretnym opracowaniem określającym szczegółowo planowane działania zmierzające do 

odbudowy społecznej gospodarczej, kulturowej i przestrzennej zdegradowanych obszarów 

miejscowości i gminy Solec-Zdrój. Jest to koncepcja spójna i całościowa, której poszczególne 

elementy łączą się ściśle z innymi, pozwalając osiągnąć efekt synergii. Poszukiwanie rozwiązań 

alternatywnych byłoby de facto kwestionowaniem całej, kompleksowej wizji 

przebudowy/rozwoju zaprezentowanej w LPR i wymagałoby stworzenia zupełnie nowej 

koncepcji rozwoju, co w kontekście trafności celów zawartych w Programie byłoby niezwykle 

trudnym zadaniem. O rozwiązaniach alternatywnych nie można, więc mówić w kontekście 

ogólnej koncepcji rewitalizacji obszaru miejscowości Solec-Zdrój, ale na etapie wdrażania LPR 

może się pojawić potrzeba/celowość wariantowania, uwzględniająca: 

 wybór innych od pierwotnie zakładanych, funkcji dla poszczególnych 

obiektów/obszarów; 

 wybór nieco innej koncepcji zagospodarowania/funkcjonowania poszczególnych 

obiektów/obszarów; 

 zmiana kolejności działań wynikająca z nakładania się prac bądź też z zachwiania 

harmonogramu robót lub też inne czynniki, które w chwili obecnej ciężko kwalifikować  

 inna koncepcja dla zagospodarowania terenów zielonych, 

 wybór szczegółowych rozwiązań technicznych i architektonicznych,  

 wybór innych materiałów budowlanych, bardziej ekologicznych. 

 

Metodologia opracowania Prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań alternatywnych 

w stosunku do przewidywanych w projekcie dokumentu - rozwiązań, które pozwoliłyby 

osiągnąć zamierzone cele przy mniejszej skali uciążliwości i oddziaływań na różne aspekty 

środowiska (realizacja zamierzonych celów byłaby wówczas z punktu widzenia oddziaływań na 

środowisko bardziej efektywna – zostałaby osiągnięta przy niższych kosztach). 

Cele przewidziane w LPR mają tylko nieznaczny wpływ na analizowane aspekty środowiska – 

większość ma charakter neutralny, a spośród tych oddziałujących na środowisko, obserwuje się 

przewagę oddziaływań pozytywnych. Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy 

zauważyć, że zmiany pozytywne będą „silne” – to znaczy istotne i zauważalne. Uwzględniając 
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powyższe, należy, więc stwierdzić, że poszukiwanie rozwiązań alternatywnych (istotnych z 

punktu widzenia ograniczania oddziaływania na środowisko) jest bezcelowe – gdyż 

zaproponowane działania pozwalają na realizację zakładanych celów przy niewielkich kosztach 

środowiskowych. 

 

 

  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ NA LATA 

2015 – 2022 

 

Strona 104 z 115 

 

 

 

6. Metody analizy skutków realizacji LPR 

Monitorowanie Programu Rewitalizacji 

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych 

opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki). Monitoring spełnia m.in. rolę systemu 

wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. W monitorowaniu LPR 

miejscowości Solec-Zdrój brać będzie udział Komitet ds. Wdrażania LPR oraz Rada Gminy. 

Komórki te będą oceniać skuteczność i jakość realizacji programu rewitalizacji, tj.: 

 Dokonywać okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych 

celów programu rewitalizacji, 

 Analizować wyniki wdrażania, w szczególności osiągnięcie celów określonych dla 

każdej kategorii interwencji, 

 Analizować i zatwierdzać roczne sprawozdania z realizacji programu rewitalizacji, 

Ocena programu będzie opierać się również na 5 kryteriach:  

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,  

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,  

 użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu 

odpowiada potrzebom grupy docelowej,  

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają 

potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu. 

 

Monitoring i ocena wdrażania programu rewitalizacji dokonywana będzie raz na rok. 

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt w Programie Rewitalizacji, zmiany te 

wprowadzone zostaną poprzez odpowiednią uchwałę Rady Gminy. Monitorowanie obejmować 

będzie zarówno finansowe jak i rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu. Monitoring finansowy 

dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, 

będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Monitoring rzeczowy pokaże 

efekty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do całościowej sytuacji 

społeczno-gospodarczej gminy, które mierzone będą za pomocą corocznych zmian wskaźników. 

Wyznaczonymi wskaźnikami są: 

 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem  
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 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 

 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 1000 mieszkańców 

 Liczba uczniów w gimnazjach na 1000 mieszkańców 

 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców 

 Dochód na 1 mieszkańca 

 Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 osób 

 Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji w % ogółu ludności (gaz, wodociąg, 

kanalizacja) 

 Liczba zasobów mieszkaniowych 

 Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na osobę 

 Liczba lokali socjalnych 
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7. Konsultacje społeczne 
 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacja dla miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zostaną udostępnione społeczeństwu w celu 

zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Wnioski i uwagi mogą wnosić wszyscy obywatele, jak również organizacje pozarządowe, grupy 

społeczne, przedstawiciele środowisk naukowych itd. Opracowania zostaną udostępnione 

w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój oraz na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Ponadto Program 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach. 
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8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2013r., poz. 1235 ze zm.). Zakres opracowania niniejszego dokumentu został sporządzony 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w. ustawie oraz uzgodnieniami dokonanymi z 

właściwymi organami: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo 

WPN- II.411.17.2015.DZ); 

 Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach 

(pismo SEV.9022.5.36.2015). 

Dokument ten umożliwia wskazanie na wczesnym etapie potencjalnych kolizji z obszarami 

przyrodniczymi, kulturowymi oraz ewentualnych konfliktów społecznych. Ponadto jednym z 

głównych celów tego opracowania jest przedstawienie rozwiązań mających na celu 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, jak również ocena potencjalnych zmian w środowisku w 

przypadku braku realizacji zadań zawartych w LPR. Wyznaczone w dokumencie cele i kierunki 

działań wpisują się w cele w zakresie ochrony środowiska, ustalone na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

W Prognozie opisano aktualny stan środowiska. Charakterystyka i ocena środowiska na 

obszarze objętym rewitalizacją skupia się przede wszystkim na analizie zagrożeń i problemów 

tych elementów środowiska, które najbardziej narażone są na negatywne oddziaływanie 

inwestycji. W dokumencie przedstawiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki 

gospodarcze i społeczne w przypadku braku realizacji celów zawartych w LPR takie jak: 

 Dalsza degradacja terenów/budynków zniszczonych zaniedbanych (teren Parku 

Zdrojowego, budynek obok GCK) 

 Wzrost zachowań patologicznych (dewastacja terenów zielonych, zaśmiecanie itp.) 

wynikająca z braku pracy, braku miejsc integrujących mieszkańców, 

 Pogorszenie się stanu technicznego budynków spełniających ważne funkcje dla 

mieszkańców miejscowości/gminy, 

 Pogorszenie się stanu technicznego głównych ulic miejscowości powodujące brak 

drożności ruchu komunikacyjnego, a co za tym idzie pogorszenie warunków życia 
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mieszkańców poprzez wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

 Spadek liczby kuracjuszy spowodowany brakiem rozwoju miejscowości oraz gminy, 

 Spadek poczucia bezpieczeństwa 

 Brak szeroko rozumianego ładu przestrzennego w miejscowości 

 Zahamowanie rozwoju gospodarczego 

 Niezadowolenie społeczności, 

 Wzrost stopnia bezrobocia, 

 Pogorszenie, jakości życia mieszkańców, 

 Wzrost poziomu patologii społecznych 

 

W dokumencie dokonano również analizy przewidywanych oddziaływań na środowisko 

związanych z realizacją zadań. Omówiono wpływ tych zadań na następujące elementy 

środowiska: różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz obszary 

chronione. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że przewidywane w ramach projektu działania oddziaływać 

będą pozytywnie bądź neutralnie na analizowane aspekty. Tylko w pojedynczych przypadkach 

na etapie realizacji dostrzega się możliwość wystąpienia negatywnych skutków 

środowiskowych są one jednak krótkotrwałe, odwracalne. Realizacja projektu w głównej mierze 

wpłynie pozytywnie na: 

 Lokalny krajobraz – ze względu na poprawę wizerunku miejscowości, oraz rekultywację 

terenów zdegradowanych, 

 Klimat i powietrze – ze względu na działania ograniczające emisję pyłów i 

zanieczyszczeń do atmosfery (np. modernizacja dróg), 

 Mieszkańców, kuracjuszy i turystów – ze względu na realizacje działań z sektora 

społecznego, oraz zwiększenie oferty turystycznej (zagospodarowanie terenu obok 

zalewu, przekształcenie ul 1-go Maja w deptak), 

 Dobra materialne – ze względu na zagospodarowanie terenów. 

 Organizacje społeczne– poprzez działania z sektora społecznego  

 Przedsiębiorców - ze względu na realizacje działań z sektora gospodarczego, oraz 

zwiększenie oferty turystycznej (zagospodarowanie terenu obok zalewu, przekształcenie 

ul 1-go Maja w deptak, zagospodarowanie terenów zdegradowanych), 
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Negatywne oddziaływania zadań LPR będą związane z pracami remontowo- budowlanymi i 

ziemnymi, które mogą być uciążliwe dla środowiska naturalnego i ludzi. Negatywne 

oddziaływania, związane głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery oraz emisją hałasu, będą 

miały charakter krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący sposób na pogorszenie się 

stanu środowiska w tym zdrowia ludzi. Oddziaływania te mogą być znacznie ograniczone, w 

zależności od poprawności wykonania projektu, trzymania się harmonogramu robót 

i przestrzegania podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa i jakości robót budowlanych. 

W pojedynczych przypadkach zmiany w środowisku będą trwałe, np. nastąpi zanik 

bioróżnorodności poprzez usunięcie warstwy humusu w miejscach budowy dróg. W celu 

minimalizacji tego oddziaływania warstwę tą należy wykorzystać np. podczas rekultywacji. 

Mając na uwadze potrzebę minimalizacji negatywnych oddziaływań niektórych przedsięwzięć 

i wynikających z nich projektów inwestycyjnych, w rozdziale 4.5 niniejszej Prognozy 

przedstawiono najważniejsze propozycje zapobiegania, łagodzenia i kompensacji negatywnego 

wpływu na środowisko, który może być wywołany ich realizacją. Należą do nich głównie 

zadania przyczyniające się do ograniczenia skutków inwestycji na etapie jego realizacji. 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach LPR ma charakter lokalny 

i ewentualne, negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. 

W związku z powyższym oraz znaczącą odległością gminy od granicy państwa stwierdzono, że 

realizacja LPR nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

Propozycja rozwiązań alternatywnych przedstawia niewielkie zmiany: 

 wybór innych od pierwotnie zakładanych, funkcji dla poszczególnych 

obiektów/obszarów; 

 wybór nieco innej koncepcji zagospodarowania/funkcjonowania poszczególnych 

obiektów/obszarów; 

 zmiana kolejności działań wynikająca z nakładania się prac bądź też z zachwiania 

harmonogramu robót lub też inne czynniki, które w chwili obecnej ciężko kwalifikować  

 inna koncepcja dla zagospodarowania terenów zielonych, 

 wybór szczegółowych rozwiązań technicznych i architektonicznych,  

 wybór innych materiałów budowlanych, bardziej ekologicznych. 

 

W wyniku przeprowadzonej w prognozie analizy stwierdzono, iż żadne z zaproponowanych do 

realizacji przedsięwzięć nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze 
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znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.). 

Natomiast niektóre z przedsięwzięć mogą się kwalifikować, zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia, 

do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

tj. w szczególności budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury itp. 

W związku z tym przed realizacją poszczególnych przedsięwzięć należy przeprowadzić 

szczegółową kwalifikację przedsięwzięć w oparciu o ich charakterystyczne parametry. Należy 

również zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania przyrodnicze (obszary Natura 2000), 

rodzaj przedsięwzięcia, skalę oddziaływania, itp. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i 

zdrowia ludzi jest wariant doprowadzenia do realizacji przedsięwzięć zapisanych w LPR. 

Realizacja tych zadań wraz z uwzględnieniem uwag zapisanych w niniejszej Prognozie 

doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców 

gminy. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI SOLEC–ZDRÓJ 

NA LATA 2015 – 2022” zarówno w kontekście oddziaływań bezpośrednich, jak i pośrednich – 

nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców gminy 
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