
                                                      
 

                                                                                                        
                                Urząd  Gminy 
                        S O L E C – Z D R Ó J 
                           
 
 
 
 

   Operat uzdrowiskowy                          uzdrowisko               Solec - Zdrój 
 
   
                                                            
                                                                 CZĘŚĆ I -  OPISOWA 
                                                                                

                                                                                                           
 
  
 

Warszawa ,czerwiec 2008 r                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                   
 
                O P E R A T  U Z D R O W I S K O W Y                                    Uzdrowisko                      SOLEC - ZDRÓJ     

 
1) Adres gminy :         28-131 Solec Zdrój  

                                   ul. 1 Maja 10 
                                   tel. (0-41) 377 60 37, 37760 39, 377 60 41 
                                   Powiat: Busko – Zdrój 
                                   Województwo -   Świętokrzyskie  
 

 
2)Nazwa uzdrowiska:    Uzdrowisko - Solec - Zdrój  

 
 
3)Zlecający wykonanie: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju 
 
4)Wykonawca:              Fundacja „Uzdrowiska”  

                                    ul. Szolc – Rogozińskiego 5/26 
                         02- 777     Warszawa   

zespół w składzie: 
 
                                1) mgr inż. budownictwa  Wadim Karpiński 

                           2) mgr inż. sanitarny  Jacek Milewski  
                           3) lek med. Zofia Łyżwa – specjalista balneologii i med. fizykalnej                   
                           4) Przedsiębiorstwo Geo-Projekt Sp. z o.o. Warszawa            
 
 
 

 
                                                                                                                  Warszawa czerwiec 2008 r.                                                                                                    



  
  

Spis treści    
I. Część Opisowa 
1) Podstawy prawne opracowania operatu…………………………………………………str                                                                                                                          
2) Opis Gminy uzdrowiskowej Solec Zdrój………………………………………………….str                                             
3) Infrastruktura techniczna w gminie uzdrowiskowej Solec Zdrój………………...……..str                           
4) Środowisko naturalne uzdrowiska ……………………………………………………….str                                                                            
5) Strefy ochrony uzdrowiskowej – uzdrowiska Solec – Zdrój……………………………str 
6) Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego……………………………………...str  
    a) Profile lecznicze,  
    b) Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w uzdrowisku           
7) Naturalne surowce lecznicze w na terenie uzdrowiska..............................................str 
    a) Opis odwiertów i  wód leczniczych  
    b)  Dokumentacje uzdrowiskowych zakładów górniczych 
    c) Analizy wód i  świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód 

występujących w Solcu Zdroju, wydane przez Państwowy Zakład Higieny– Oddział 
w Poznaniu                                                                                                                                                                                       

8) Dokumentacja klimatyczna ……………………………………………………………….str 
    a) Opis klimatu 
    b) Dokumentacja i  świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu 
wystawione przez PAN w Warszawie 
9) Perspektywy rozwoju uzdrowiska w oparciu  o plan rozwoju lokalnego gminy i plan 
zagospodarowania przestrzennego………………………………………………………str 
10) Spełnienie kryteriów pozwalających utrzymanie  statusu uzdrowiska…………….str 
11) Bibliografia 
12) Elektroniczny zapis części opisowej operatu 
II. Część Graficzna Operatu 

1) Mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w skali 1: 5000 
      ( mapy pomocnicze) 
 
2) mapa strefy „B” ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona strefa „A”)  
     skala 1: 10000 
 
3) mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona strefa „A” i „B” )  
    skala  1:25000 
 
4) mapy obszarów i terenów górniczych  w skali 1:25000, 1:10000 
 

      5)  mapy pomocnicze 



                                                                                                                                                                                                
                                                                                                           Załącznik 1 
Podstawy prawne opracowania operatu 
 
Opracowanie operatu dla  uzdrowiska „Solec Zdrój”,  leżącego  w Gminie Solec Zdrój 
powiat Busko Zdrój, województwo świętokrzyskie jest zgodne z wymaganiami 
zawartymi w art. 39 ustawy uzdrowiskowej. 
Opracowanie operatu oparto o podstawy formalno – prawne zawarte w : 
1. ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z dnia 1 
września 2005 r.  Nr 167 poz.1399 z późn. zm) 

2. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228    
poz.1947 z późn. zm.) 

3. ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U z dnia 11 października 2001 r. Nr 
111 poz.1229 z późn. zm.) 

4. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z dnia 20 
czerwca 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

5. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.  Nr 106 poz. 1126 z późn. 
zm.) 

6. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) 

7. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr. 273 
poz.2703 z późn. zm.) 

8. ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 z późn. 
zm.) 

9. ustawie z dnia 7 lipca 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 
121 poz. 844 z późn. zm) 

10. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. z 20 czerwca 2001 r. Nr 62 
poz. 628 z późn. zm.) 

11.  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004r   
Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) 

12.rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 Nr 
178 poz.1841) 

13.ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                              
   (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm)                                                                                                         
                                                                                                               



                                                                                                                    
                                                                                                                   Załącznik nr. 2                                  
 
                    G M I N A       S O L E C  -  Z D R Ó J          
 
         
 Położenie                              

 
   Solec Zdrój to niewielka, a jakże urokliwa gmina, położona  w południowo.-wschodniej 
części województwa świętokrzyskiego, w odległości 90 km od Krakowa i 80 km od 
Kielc. Kilkanaście kilometrów od Solca Zdroju znajduje się ujście rzeki Nidy do Wisły. 
Gmina zajmuje powierzchnię 8500 ha, z czego 85% przypada na użytki rolne a 9% 
zajmują lasy. Gmina liczy 5400 mieszkańców. Sama miejscowość Solec-Zdrój, pełniąca 
funkcję ośrodka gminnego, położona jest w centralnej części gminy na wysokości 160m 
n.p.m. w odległości 90 km od Kielc i 100 km od Krakowa w bliskim sąsiedztwie (3km) 
trasy Sandomierz-Kraków. Swoisty klimat Solca-Zdroju, z uwagi na osłonięcie od płn.-
wsch. pasmem wzgórz Wyniesienia Wójczańsko-Pińczowskiego, charakteryzuje się 
znaczną zacisznością, dużym nasłonecznieniem oraz wysoką amplitudą roczną 
temperatur.  Gmina Solec-Zdrój to gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w 
powiecie buskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim. 
Siedzibą gminy jest  Solec-Zdrój.  Gmina Solec Zdrój położona jest w powiecie buskim, 
w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego kilkanaście kilometrów 
od ujścia rzeki Nidy do Wisły. Zajmuje powierzchnię 8 507 ha,  z czego  85 %  stanowią 
użytki rolne, a tylko  8,3 %  lasy. Sama miejscowość Solec Zdrój, pełniąca funkcję 
ośrodka gminnego, położona jest w centralnej części gminy na wysokości 160 m n.p.m., 



w odległości 90 km od Kielc i 100 km od Krakowa w bliskim sąsiedztwie ( około 3km ) 
od trasy Sandomierz – Kraków.  
 
Gmina Solec Zdrój sąsiaduje: 
     
                                           - od północy  z Gminą Stopnica 
    - od wschodu z Gminą Pacanów    
                                           - od południa i południowego-zachodu z Gminą Nowy  
                                             Korczyn 
    - od północnego-zachodu z Gminą Busko 
 

   
Ludność 
 
 Gmina Solec Zdrój liczy - 5 234 mieszkańców według stanu na 31.12.2006 roku. 
Podział na poszczególne 19 sołectw pod względem liczby ludności, według faktycznego 
miejsca  zamieszkania,  przedstawia  poniższa  tabela: 
 
 



Ludność Gminy Solec Zdrój wg sołectw 
 

Lp. SOŁECTWO Liczba ludności 
  1. Solec Zdrój 851 
  2. Chinków 97 
  3. Kików 438 
  4. Kolonia Zagajów 60 
  5. Ludwinów 74 
  6. Magierów 99 
  7. Piasek Mały 261 
  8. Piestrzec 631 
  9. Strażnik 109 
10. Sułkowice 235 
11. Świniary 352 
12. Wełnin 465 
13. Włosnowice 231 
14. Zagaje Kikowskie 80 
15. Zagajów 106 
16. Zagorzany 94 
17. Zborów 717 
18. Zielonki 138 
19. Żuków 196 

R A Z E M : 5 234 
 
 Średnia gęstość zaludnienia w Gminie Solec Zdrój według danych GUS wynosi 
61,5 osób/km2, jest ona niższa od średniej dla powiatu buskiego - 77,3 osób/km2 oraz 
niższa niż średnia województwa świętokrzyskiego - 110,8 osób/km2. 
 Nieznaczna przewaga kobiet w liczbie mieszkańców utrzymuje się już od pięciu 
lat i jest zgodna z ogólnymi trendami demograficznymi województwa i kraju. Mężczyźni 
w 2003 roku stanowili 49,1 % a kobiety 50,9 % społeczeństwa gminy i na 100 mężczyzn 
przypadało 103,7 kobiet. 

W ogólnej liczbie mieszkańców gminy według danych za ostatni rok, 39 % 
stanowiły dzieci i młodzież do dziewiętnastego roku życia, 43 % a więc mniej niż połowę 
populacji, ludność w wieku produkcyjnym od 19 do 60 roku życia, a 18 % stanowiły 



osoby starsze w wieku 60 lat i więcej. Zauważalny w ostatnich latach proces starzenia 
się społeczeństwa Polski nie ominął również Gminy Solec Zdrój. 

 
Demografia 

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni 
jednostka osób % osób % osób % 
populacja 5 039 100 2 567 50,9 2 472 49,1 
gęstość zaludnienia 
(mieszk./km²) 59,4 30,2 29,1 

 
Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2006, gmina Solec-Zdrój ma obszar 84,9 km², w tym: 

 użytki rolne: 84% 
 użytki leśne: 8% 

Gmina stanowi 8,78% powierzchni powiatu. 
 Według danych z roku 2006, średni dochód na mieszkańca wynosił 1 745,94 zł. 
 
Sołectwa Gminy Solec Zdrój 
Chinków, Kików, Ludwinów, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, 
Sułkowice, Świniary, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagajów-
Kolonia, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków  

RZEŹBA  TERENU 
 

Na terenie gminy Solec Zdrój dominuje niskofalista rzeźba terenu, za wyjątkiem 
jej północnych fragmentów, które mają rzeźbę falistą z różnicami wysokości względnych 
powyżej 20 m.  

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym kraju (wg J. Kondrackiego) gmina 
Solec Zdrój położona jest w obrębie dwóch makroregionów: Niecki Nidziańskiej (część 
północna i środkowa) oraz Kotliny Sandomierskiej (część południowa). W skład Niecki 



Nidziańskiej na obszarze gminy wchodzą następujące mezoregiony — Garb Pińczowski 
(część północna i północno-wschodnia) oraz Niecka Solecka (część środkowa i 
zachodnia). Kotlinę Sandomierską na terenie gminy tworzy Nizina Nadwiślańska. 

Garb Pińczowski (342.27) rozpościera się pomiędzy Niecką Solecką i 
Połaniecką. Tworzy go kredowe wypiętrzenie rozciągające się pasmowo na kierunku 
północny-zachód — południowy-wschód. W okolicach Kikowa odsłaniają się warstwy 
jurajskie, zaś część wschodnia Garbu przykryta jest pokrywą lessową. Powierzchnia 
Garbu poprzecinana jest siecią poprzecznych wąwozów. W okolicach Sułkowic spotyka 
się zjawiska krasowe. Wyniesienia tu występujące posiadają strome stoki i płaskie 
wierzchowiny. Wysokość względna tego mezoregionu osiąga ok. 80 m, zaś wysokości 
bezwzględne wynoszą od ok. 180 m n.p.m. w części północno-wschodniej do ponad 
300 m n.p.m. w części północno-zachodniej. 

Na południe od Garbu Pińczowskiego, po wschodniej stronie Nidy, leży rozległa 
Niecka Solecka (342.26). Charakteryzuje się kopulastymi wypiętrzeniami i pasmami 
zbudowanymi z gipsów mioceńskich, których wysokości względne wahają się od ok. 
20–50 m, zaś bezwzględne od 250–170 m n.p.m. Garby te stopniowo obniżają się w 
kierunku doliny Wisły. Pomiędzy nimi występuje nieregularna sieć płaskodennych dolin 
o szerokości ok. 100–300 m. Zbocza dolin są bardzo łagodne, jedynie pagóry 
zbudowane z iłów krakowieckich posiadają większe spadki (do 10%). Cały obszar 
pocięty jest siecią rzeczną dopływów Nidy spływających z Garbu Pińczowskiego. W 
gipsach rozwinęły się formy krasowe w postaci jaskiń, zapadlisk, ślepych dolin, lejów, 
itp. Na obszarze Niecki Soleckiej można też zaobserwować grupowo występujące 
wydmy. 

Na południe od Niecki Soleckiej położona jest Nizina Nadwiślańska. Obejmuje 
ona szeroką, tarasową dolinę Wisły, którą wypełniają czwartorzędowe osady rzeczne o 
miąższości kilku metrów. Brzeg doliny Wisły oraz taras zalewowy są słabo zaznaczone. 
 
CHARAKTERYSTYKA  GEOLOGICZNA  OBSZARU  GMINY  
Budowa geologiczna gminy 

Gmina Solec Zdrój położona jest w południowo-wschodniej części szerokiego 
obniżenia zwanego Niecką Nidziańską (Miechowską), stanowiącego fragment dużej 
jednostki geologicznej — Synklinorium Szczecińsko-Łódzko-Miechowskiego. Niecka 
Nidziańska ma charakter synklinorium zbudowanego z kilku podrzędnych jednostek, 
którymi są: Depresja Połaniecka, Wał Pińczowski, Depresja Solecka oraz Wypiętrzenie 
Wodzisławskie. Zasadnicze rysy tektoniki Niecki Nidziańskiej powstały w fazie 
laramijskiej orogenezy alpejskiej. W granicach gminy znajdują się dwie jednostki 



tektoniczne: część Wału Pińczowskiego i Depresja Solecka, które są obszarem 
występowania licznych fałdów zbudowanych z utworów mezozoicznych tj. triasu, ale 
głównie jury i kredy. Starsze, paleozoiczne osady znane są jedynie z profili głębokich 
otworów wiertniczych. W wyniku trzeciorzędowych ruchów górotwórczych obejmujących 
Karpaty, utworzył się wielki rów przedgórski — Zapadlisko Przedkarpackie, gdzie 
powstawały morskie osady miocenu. Utwory te osadziły się między fałdami Niecki 
Nidziańskiej, a całość starszych osadów przykryta jest najmłodszymi utworami 
czwartorzędowymi, które tworzą powierzchniową pokrywę w wielu miejscach 
poprzerywaną i zredukowaną. 

Stratygrafia i litologia formacji geologicznych budujących obszar gminy znane są 
z licznych odsłonięć naturalnych i sztucznych jak też z profili otworów wiertniczych 
(odwiercane przez przemysł naftowy w ramach poszukiwania złóż ropy naftowej oraz 
przy wierceniu otworów dla ujęcia wód mineralnych). 
 Dewon — jest najstarszą formacją geologiczną występującą w tym rejonie, 
           reprezentują go dolomity barwy szarej. 
 Karbon — to wapienie z wkładkami iłołupków żelazistych.  
 Trias — wykształcony jest w postaci kompleksu zielonych i czerwonych iłołupków    
           z wkładkami drobnoziarnistego piaskowca, są to osady retu, zaś wapień       
muszlowy reprezentują anhydryty i wapienie. 
 Jura — środkowa-kelowej reprezentowana jest przez zailone, ciemne łupki z  

szarymi piaskowcami, jura górna (oksford i kimeryd), to wapienie (płytowe, 
skaliste, oolitowe i detrytyczne) oraz margle czasem przeławicone iłami. Osady 
jury są najstarszymi, odsłaniającymi się na powierzchni. Można je obserwować w 
rejonie miejscowości Kików i Za Lasem. 

 Kreda — reprezentowana jest przez piętra torton i senon, wykształcone w  
postaci wapieni, wapieni z krzemieniami, margli i piaskowców marglistych. Na 
powierzchni, kreda występuje na zachód od Sułkowic i w rejonie Magierowa. 
Kredowe i jurajskie wapienie były eksploatowane w złożu Skotniki. 

 Trzeciorzęd — reprezentowany jest przez bardzo zmienne litologicznie osady 
 zaliczane do miocenu (piętra — baden i sarmat). Najniższe ogniwa badenu 
występują w obrębie Wału Pińczowskiego. Są to wapienie litotamniowe 
obserwowane np. w czynnym kamieniołomie Pińczów, jak i w wielu wyrobiskach 
w rejonie Kikowa, Magierowa i Piestrzca. Młodsze osady badenu to warstwy 
baranowskie, zbudowane z margli piaszczystych, iłów, piasków i piaskowców. 
Płat tych utworów występuje w rejonie Kikowa. Nad warstwami baranowskimi 



występują iły z gipsami i anhydrytami nieodsłaniające się na powierzchni, znane 
jedynie z wielu profili otworów wiertniczych. Najmłodsze utwory trzeciorzędu 
(sarmat) to występująca na prawie całej powierzchni gminy, seria krakowiecka. 
Tworzą ją iły wapniste i margliste, iłołupki i gliny z wkładkami piasków i żwirów. 
Iły krakowieckie były eksploatowane dla potrzeb cegielni Zielonki.  

 Czwartorzęd — reprezentują utwory plejstocenu i holocenu, charakteryzujące się 
 różnorodnością litologiczną i zmienną miąższością. Utwory plejstocenu to: glina 
zwałowa, zalegająca tylko dwoma płatami na wschód od Sułkowic i koło 
Zagórzan, lessy i lessy zapiaszczone, które zwartą pokrywą zalegają na Wale 
Pińczowskim oraz piaski i żwiry wyższych tarasów akumulacyjnych rzek. 
Najmłodsze, holoceńskie osady to mady rzeczne, piaski i żwiry rzeczne tarasu 
zalewowego i nadzalewowego oraz torfy i namuły torfiaste. Oprócz 
wymienionych utworów czwartorzędowych, na terenie gminy występują osady 
czwartorzędu nierozdzielonego. Są to: płaty piasków eolicznych, piasków i 
żwirów lodowcowych i wodnolodowcowych oraz utwory deluwialne (głównie 
deluwia lessów).  

 
Charakterystyka gruntów dla budownictwa 

O warunkach geologiczno-inżynierskich decyduje wykształcenie litologiczne skał 
podłoża, ukształtowanie powierzchni terenu, a także głębokość występowania wód 
gruntowych. 

Północna część gminy, gdzie obserwuje się wychodnie utworów jurajskich, 
kredowych i trzeciorzędowych, skalistych, posiada warunki budowlane dobre. Lokalnie 
mogą wystąpić gorsze warunki fundamentowania związane z zaburzeniami i procesami 
wietrzenia skał. Występujące w tej części gminy gliny zwałowe i lessy są średnio 
dobrym podłożem budowlanym. Lessy, ze względu na wyjątkową wrażliwość na 
przyrosty wilgoci i podatność na spłukiwanie, suffozję i osiadania zapadowe, wymagają 
dobrego rozpoznania stosunków wodnych i ewentualnych zabiegów inżynierskich w 
celu zabezpieczenia stabilizacji budowli. 

Margle, wapienie, opoki, piaskowce wapniste, gliny zwałowe i lessy budują 
północną część gminy. Pozostały obszar to głównie iły krakowieckie i w mniejszym 
stopniu piaski. Iły krakowieckie nie stwarzają wyjątkowych ograniczeń dla zabudowy, 
choć należy się liczyć z pewnymi trudnościami w zależności od zawodnienia tych 
utworów (zaleca się posadowienie fundamentów w porze suchej). Osady wypełniające 
doliny rzeczne (mady, piaski, żwiry) są to utwory dość luźne, stale zawodnione, 
praktycznie nie przydatne dla budownictwa.  



Oceniając charakter rzeźby terenu na obszarze gminy pod katem przydatności 
do zabudowy należy stwierdzić, że na przeważającej części terenu nie stwarza ona 
ograniczeń dla budownictwa. Obszary praktycznie wyłączone z zabudowy występują na 
zboczach o nachyleniu powyżej 8% oraz w dolinach rzecznych, gdzie silne zawodnienie 
i tak dyskwalifikuje je jako tereny przydatne w budownictwie. Obszary ograniczające 
swobodę zabudowy i uzbrojenia to tereny o nachyleniu zboczy 5–8%. Zabudowa będzie 
tu możliwa po częściowym starasowaniu zboczy. 
 CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  WODNYCH 
 Wody powierzchniowe 

Pod względem hydrograficznym gmina Solec Zdrój leży w lewostronnym 
dorzeczu rzeki Wisły w obrębie zlewni II rzędu rzeki Kanał Strumień, za wyjątkiem 
północno-wschodniego fragmentu, który położony jest w zlewni Czarnej Staszowskiej. 
Podstawowy dział wodny na tym terenie przebiega Garbem Pińczowskim i rozgradza 
obie te zlewnie.  

Cały obszar gminy odwadniany jest przez cieki biorące swój początek z licznych 
źródeł występujących w obrębie Garbu Pińczowskiego. Dlatego też obszar ten jest 
głównym obszarem źródliskowym na tym terenie i jako taki wymaga szczególnej 
ochrony przed zanieczyszczeniami wód. Największymi rzekami przepływającymi przez 
gminę są: Kanał Strumień, Rzoska, Kanał Nida, Struga Włosnowicka, Struga 
Piestrzecka, Struga Zborowska, Ciek od Gadawy. 

 
 Długość rzek w gminie Solec Zdrój. 

L
p. 

rzeka całkowita dł. rzeki 
[mb] 

w tym na terenie gminy [mb] 

1 Kanał Nida 5750 4060 
2 Kanał Strumień 45606 4996 
3 Struga Włosnowicka 3600 3320 
4 Struga Piestrzecka 2300 2300 
5 Struga Zborowska 7970 7970 
6 Rzoska 13747 10127 
7 Ciek od Gadawy 8055 4915 

Razem: 87028 37688 



Głównym ciekiem płynącym przez gminę jest wspomniana wyżej Rzoska. 
Wypływa ona z okolic Baranowa w gminie Busko Zdrój. W pobliżu wsi Wełnin zasilają ją 
cieki płynące z Garbu Pińczowskiego. Rzoska płynąc dalej w kierunku SE dociera  do 
Solca Zdroju, gdzie zasila istniejące stawy. W Ludwinowie wpada do cieku Strumień 
(lewobrzeżny dopływ Wisły), który płynie krótkim odcinkiem (3 km) na wschód wzdłuż 
krawędzi oddzielającej wysoczyznę od Doliny Wisły.  

W części wschodniej gminy, teren odwadniają górne odcinki rz. Włosnówki i 
Kanału Nidy. Charakterystycznym elementem gminy są liczne tereny podmokłe 
związane z obniżeniami terenu. 

Uzupełnieniem sieci rzecznej jest liczna sieć rowów melioracji szczegółowej — 
szczególnie w rejonie Wisły. Na obszarze gminy do 1999 roku zmeliorowano 3218 ha 
użytków rolnych, co zaspakaja potrzeby melioracyjne w ok. 77%. 

Na obszarze gminy występuje kilkanaście zbiorników wodnych. Część z nich to 
wyrobiska po eksploatacji surowców mineralnych. Większe ich zgrupowania występują 
w pobliżu miejscowości Zborów, Solec Zdrój, Zagajów i Kików. Planuje się również 
budowę zbiornika wodnego w granicach miejscowości Solec Zdrój i Strażnik o 
powierzchni ok. 20 ha.  

Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy nie sposób określić, ze względu 
na brak punktów kontrolno-pomiarowych na ciekach gminnych. Można jednak przyjąć, 
że w swym początku biegu cieki nie są zanieczyszczone. W miarę przepływu przez 
obszary zurbanizowane i pola uprawne stopień zagrożenia zanieczyszczeniami 
pochodzenia rolniczego i bytowo-komunalnego zwiększa się. 
 Wody podziemne 

Warunki hydrogeologiczne są ściśle związane z budową geologiczną, tektoniką i 
morfologią. Wody podziemne na obszarze gminy można podzielić na cztery poziomy 
wodonośne, różniące się głębokością występowania i charakterem fizyko-chemicznym: 
Poziom wód czwartorzędowych 

Wody tego poziomu występują w piaszczystych tarasach akumulacyjnych doliny 
rzeki Wisły i Kanału Strumień. Jest to poziom miąższości 5–10 m, o płytkim zwierciadle 
wody na gł. 1–2 m. Nie jest izolowany od powierzchni terenu. Poziom ten jest ujmowany 
szeregiem studni kopanych. Okresowo wody te zanikają. Mała wodonośność 
spowodowana jest niewielką miąższością osadów czwartorzędowych. Nie mają 
znaczenia dla zaopatrzenia w wodę. 
 
 



Poziom wód trzeciorzędowy 
Poziom ten występuje na obszarze Wału Pińczowskiego. Zbiornik ma charakter 
szczelinowy. Kolektorem są wapienie badenu i margle kredy. 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 spełnia rolę źródła zaopatrzenia w wodę mineralną. Charakteryzuje się 
bardzo zróżnicowaną głębokością występowania oraz zmienną wydajnością. Kolektor 
tworzą osady bezpośrednio 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). 

Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę ma użytkowy 
poziom trzeciorzędowo-kredowy. Na obszarze gminy eksploatowane są następujące 
ujęcia: Sułkowice, Graczków, Kików i Piestrzec. Ujęcia te posiadają strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej. 

Reasumując należy stwierdzić, że gmina Solec Zdrój położona jest na obszarze 
deficytowym w wodę, a tym samym w rejonie o niewielkich możliwościach odkrycia 
nowych zasobów wód podziemnych. Dodatkowo na obszarze Niecki Soleckiej zalegają 
poziomy wód silnie zmineralizowanych, nie nadających się do zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę. Należy więc zadbać o racjonalne wykorzystanie istniejących 
aktualnie zasobów i szczególną ich ochronę przed zanieczyszczeniami. 
 
Wody mineralne 

Wody mineralne w rejonie Solca Zdroju odkryto podczas poszukiwania złóż soli 
kamiennej w końcu XVIII wieku. Od 1824 roku datuje się stosowanie wód mineralnych 
tego rejonu w lecznictwie. W 1826 r. wykonano w pobliżu Solca szyb o  głębokości 91,5 
m, (później kilkakrotnie pogłębiany i oczyszczany). Szyb ten nazwano „Szybem 
Soleckim”. Eksploatowana przy jego pomocy woda, ujęta z utworów kredy, była 
podstawą rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. W 1837 roku, osada Solec została 
zaliczona w poczet uzdrowisk polskich. Główne wskazania lecznicze to: choroby 
narządów ruchu, reumatyczne oraz ortopedyczno-urazowe. Najczęściej w uzdrowisku 
leczy się: przewlekłe stany zapalne narządów ruchu, a ponadto schorzenia 



obwodowego układu nerwowego, choroby kobiece i przewlekłe zatrucia metalami 
ciężkimi.  

Wody mineralne powstają wskutek wymieszania infiltracyjnych wód opadowych z 
podchodzącymi ku górze wodami reliktowymi-solankami. Zasadnicze znaczenie w 
genezie tych wód mają utwory gipsowe. Przepływająca przez warstwy gipsowe woda 
ulega wzbogaceniu w siarkowodór wyzwolony wskutek procesów redukcyjnych przy 
współdziałaniu bakterii i substancji organicznej. Wody te przepływają do zalegających 
niżej porowatych utworów kredowych i tutaj dochodzi do kontaktu wód siarczkowych z 
solanką i ich wymieszania. W efekcie czego tworzy się specyficzny dla Solca typ wody 
leczniczej genetycznie należącej do typu mieszanego. Stężenie związków siarki oraz 
wysoka mineralizacja powodują, że jest to najsilniejsza woda lecznicza w Polsce a 
także jedna z najsilniejszych w Europie. 

Obecnie poza „Szybem Soleckim” uzdrowisko korzysta jeszcze z dwóch ujęć 
„Solec 2 Karol” i „Solec 2 B”. 
 ujęcie Szyb Solecki — głębokość 170 m, zasoby eksploatacyjne Qe = 0,46 m3/h 
          przy depresji Se = 30 m. 
 otwór Solec 2 Karol — głębokość 121.6 m zasoby Qe = 0,5 m3/h przy depresji  
          Se = 75 m. 
 otwór Solec 2B — (nie ma zatwierdzonych zasobów, jest traktowany jako otwór 
          zastępczy dla Solec 2 Karol) – głębokość 121,3 m. 
Eksploatowane są dwa rodzaje wód:  
 wody chlorkowo-siarczanowo-sodowe o mineralizacji 16 g/dm3; 
 wody chlorkowo-sodowe o mineralizacji 21,4 g/dm3; 
Oba typy wód są jednocześnie bromkowe, jodkowe i siarczanowe. Przy czym H2S 
występuje w nich w największych ilościach spośród wszystkich wód leczniczych (71–
217 mg/dm3).  
Podobny skład wody występuje w eksploatowanym od roku 2003 złożu „Wełnin”. 
 
Zagrożenie powodziowe 

Podstawą wszelkich działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych, jest znajomość obszarów, które w wyniku powodzi 
mogą zostać zalane. Również na poziomie gminy podjęcie jakichkolwiek działań w tym 
zakresie, powinno bazować na znajomości obszarów potencjalnie zagrożonych 
zalaniem. 



Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Wodne dla 
potrzeb planowania ochrony przed powodzią Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej określające 
granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania 
oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu 
zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów 
depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje podziału obszarów na: 
 obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 
           wartość gospodarczą lub kulturową, 
 obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych, zwane dalej „obszarami 
           bezpośredniego zagrożenia powodzią”, 
 obszary potencjalnego zagrożenia powodzią 

Do czasu opracowania studium materiałem wiążącym w planie miejscowym jest 
„Operat przeciwpowodziowy dla woj. Kieleckiego” z 1989 r. W operacie wyznaczono 
obszary, które mogą zostać zalane w przypadku przerwania wału od rzeki Wisły. 

W celu zapobiegania małym lokalnym podtopieniom należy zadbać o stan rowów 
odwadniających wykonanych na terenach rolnych oraz wzdłuż dróg, tak aby spływająca 
nimi woda nie natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie się.  
Aby zapewnić właściwy odpływ wody w rowach należy zadbać także o ich częstą 
konserwację i wykaszanie. 

Na obszarach przyległych do cieków należy zachować pasy ochronne w celu 
dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz umożliwienia 
administratorowi cieków prowadzenia konserwacji w korytach cieków jak również w  
celu ochrony otuliny biologicznej cieku. Pas ochronny powinien zostać wykluczony  
spod zabudowy kubaturowej. 

Zabrania się grodzenia (art. 27 Prawa Wodnego) nieruchomości przyległych do 
powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a 
także zakazywania lub uniemożliwienia przechodzenia przez ten obszar. 

Tereny zalewowe i pasy ochronne wzdłuż cieków wodnych należy 
zagospodarować poprzez zarośla łęgowe, łąki lub pastwiska (bez stałego pobytu bydła) 
z wykluczeniem lub ograniczeniem gruntów ornych.  

W przypadku opracowania przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie studium ochrony przeciwpowodziowej ustalenia zawarte w tym 
studium zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne staną się 
wiążące przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  



 
Gospodarka 
 Gmina Solec Zdrój jest obecnie regionem rolniczym. Niemniej jednak, barierą 
utrudniającą rozwój rolnictwa na obszarze gminy, pozostaje między innymi jakość gleb, 
rozdrobnienie gospodarstw oraz brak większych zakładów przetwórstwa rolno-
spożywczego. Według danych Urzędu Gminy w Solcu Zdroju podstawowymi branżami 
na terenie gminy są: 

a) rolnictwo, 
b) budownictwo, 
c) handel  i  usługi, 
d) produkcja  i  sprzedaż  maszyn  rolniczych. 

Główni  pracodawcy    na  terenie  Gminy  Solec  Zdrój: 
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Demarol” (produkcja maszyn 

rolniczych), 
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Dziekan” (prod. maszyn 

rolniczych), 
3. Gminna  Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” - Solec Zdrój, 
4. Nadwiślański  Bank  Spółdzielczy  w  Solcu Zdroju, 
5. Urząd  Gminy  w  Solcu Zdroju, 
6. Urząd  Pocztowy  w  Solcu Zdroju, 
7. ESKULAP  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Solcu Zdroju, 
8. Apteka  w  Solcu Zdroju, 
9. Uzdrowisko  NZOZ  Solec-Zdrój Sp. z o.o. 
10. P. W. „Prima” Wytwórnia napojów owocowych w Zborowie, 
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach, 
12. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, 
13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VITAL POL” w Świniarach.  
14. NZOZ Malinowy Zdrój 
  Na terenie gminy, ze względu na jej leczniczy charakter, brak jest dużych 
zakładów przemysłowych. Dość dobrze natomiast rozwinął się sektor usługowy 



związany z turystyką i właściwościami uzdrowiskowymi regionu. Większość 
mieszkańców wsi utrzymuje się jednak z dochodów uzyskiwanych z gospodarstw 
rolnych. Zauważalny w ostatnich latach proces marginalizacji rolnictwa jako źródła 
dochodu rodzin wiejskich, w tym przede wszystkim rodzin rolniczych, wymusił 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, jak również zatrudnienia. 
Samozatrudnienie, czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na 
bazie istniejących potencjałów uzdrowiskowych, turystycznych, krajobrazowych i 
rekreacyjnych, może przyczynić się do dynamicznego rozwoju w sektorze drobnych 
usług i handlu obsługujących kuracjuszy oraz ruch turystyczny, agroturystyczny 
i weekendowy ruch rekreacyjno-sportowy. 
Szkolnictwo  
  Na terenie gminy znajduje się pięć szkół podstawowych (w 
miejscowościach Solec Zdrój, Kików, Piestrzec, Wełnin i Zborów), jedno gimnazjum 
(Solec Zdrój) i dwa przedszkola samorządowe (Solec Zdrój i Zborów). W roku szkolnym 
2002/2003 do szkół podstawowych uczęszczało 422 uczniów, a ukończyło  je 75 
absolwentów. W gimnazjum uczyło się 229 uczniów, z tego 74 uczniów w ostatniej 
klasie. Na terenie gminy brak jest liceów ogólnokształcących i profilowanych. 
W miejscowości Solec Zdrój znajduje się także biblioteka publiczna posiadająca 
księgozbiór liczący 26960 woluminów. W Solcu Zdroju zlokalizowane jest ponadto 
Gminne Centrum Kultury. W miejscowości Solec Zdrój znajduje się jeden ośrodek 
zdrowia i apteka. Dodatkowo w Zborowie znajduje się lecznica dla zwierząt, a w 
miejscowościach: Świniary i Zborów zlokalizowane są Domy Pomocy Społecznej.  
Gmina Solec Zdrój pod względem warunków życia mieszkańców jest porównywalna 
z sąsiednimi gminami. Rolniczy charakter gminy wpływa na strukturę zatrudnienia i styl 
życia mieszkańców. Podjęcie działań rozwojowych na terenie gminy powinno poprawić 
status majątkowy mieszkańców, i tym samym polepszyć ich poziom życia. 
Warunki  glebowe  
Warunki glebowe na terenie Gminy Solec Zdrój są bardzo zróżnicowane. Występują 
tutaj gleby oceniane jako bardzo dobre i dobre ( północne rejony gminy ) – bardzo 
korzystne dla produkcji ogrodniczej oraz upraw wymagających dobrych warunków 
glebowych. Ze względu na warunki glebowe w tej części gminy najbardziej opłacalna 
powinna być produkcja rolna. Strona północno-zachodnia gminy to gleby głównie typów  
lekkich. Strona południowa gminy charakteryzuje się przewagą gleb słabszych, 
piaszczystych, niekorzystnych dla produkcji ogrodniczej i upraw wymagających 



specjalnego podłoża. Fakt ten w istotny sposób wpływa na planowanie produkcji rolnej 
na tym obszarze. 
Własność  gruntów: Powierzchnia ewidencyjna Gminy Solec Zdrój wynosi 8 507 
ha i według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie własność gruntów 
przedstawia się następująco: 
Własność gruntów wg grup rejestrowych w Gminie Solec Zdrój 
 

Numer 
gr. rej. 

Numer 
podgr. 

rej. 
Wyszczególnienie gruntów wchodzących w 

skład grupy lub podgrupy rejestrowej 
Rodzaj 
jedn. 
teryt. 

Powierz-
chnia 

ogólna 
gruntów 

w ha 
1 2 3 4 5 

1 

1.1 Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa 

M 0 
W 224 

Razem 224 

1.2 Grunty w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe 

M 0 
W 446 

Razem 446 

1.3 
Grunty w trwałym zarządzie państwowych 
jednostek organizacyjnych z wyłączeniem 
gruntów PGL 

M 0 
W 78 

Razem 78 

1.7 Pozostałe grunty SP spośród gruntów 
zaliczanych do 1 grupy 

M 0 
W 75 

Razem 75 
Razem 

1.1 
1.7 

Grunty SP z wyłącz. gruntów przekazanych w 
użytkowanie wieczyste 

M 0 
W 823 

Razem 823 

4 

4.1 Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 
nieruchomości 

M 0 
W 116 

Razem 116 

4.2 
Grunty gmin i związków międzygminnych 
przekazanych w sposób trwały zarząd 
gminnym jedn. organ. 

M 0 
W 173 

Razem 173 
Razem 

4.1 
4.3 

Grunty gmin i związków międzygminnych z 
wyłączeniem gruntów przekaz. w użytkowanie 

M 0 
W 289 

Razem 289 
     

 



1 2 3 4 5 

 
 
 

5 

5.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych 

M 0 
W 6 

Razem 6 
5.3 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu 

wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 
M 0 
W 1 

Razem 1 
    
    

5.4 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu 
wieczystym pozostałych osób 

M 0 
W 1 

Razem 1 
Razem 

5.1 
5.4 

Grunty gmin i związków międzygminnych 
przekazane w użytkowanie wieczyste 

M 0 
W 8 

Razem 8 

7 

7.1 Grunty osób fizycznych wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych 

M 0 
W 6430 

Razem 6430 
7.2 Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład 

gospodarstw rolnych 
M 0 
W 724 

Razem 724 
Razem 

7.1 
7.2 

Grunty osób fizycznych 
M 0 
W 7154 

Razem 7154 
8  Grunty spółdzielni 

M 0 
W 13 

Razem 13 
9  Grunty kościołów i związków wyznaniowych 

M 0 
W 13 

Razem 13 
10  Wspólnoty mieszkaniowe 

M 0 
W 34 

Razem 34 

11 
11.2 Grunty powiatów przekazane w trwały zarząd 

oraz grunty, których właściciele nie są znani 
M 0 
W 16 

Razem 16 
Razem 

11.1 
11.3 

Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów 
przekazanych w użytkowanie 

M 0 
W 16 

Razem 16 

13 
13.2 Grunty wojew. przekazane w trwały zarząd oraz 

grunty, których właściciele nie są znani 
M 0 
W 37 

Razem 37 
Razem 

13.1 
13.3 

Grunty województw z wyłączeniem gruntów 
przekaz. w użytkowanie 

M 0 
W 37 

Razem 37 
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14 

15.3 Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych 
do 15 grupy 

M 0 
W 120 

Razem 120 
Razem 

15.1 
15.3 

Grunty będące podmiotem własności i władania 
osób niewymienionych w pkt. 1-14 

M 0 
W 120 
  
  

Razem 120 
Razem 
grupy 
1-14 

 Powierzchnia ewidencyjna 
M 0 
W 8507 

Razem 8507 
 
Sport  i  turystyka 
 Położenie miejscowość Solec-Zdrój na terenie Niecki Nidziańskiej na wysokości 
160 m n.p.m. oraz swoisty mikroklimat, z uwagi na osłonięcie od płn.-wsch. pasmem 
wzgórz Garbu Pińczowsko-Wójczańskiego, sprzyja rozwojowi turystyki i uprawianiu 
sportu. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe tego terenu oraz uzdrowiskowy 
charakter gminy sprzyjają rozwojowi turystyki: pieszej, rowerowej, leczniczo-
rekreacyjnej oraz wypoczynku sobotnio-niedzielnego. Przez obszar Gminy Solec Zdrój 
prowadzą: dwa szlaki turystyczne 
- szlak zielony  Grochowiska – Wiślica,  
- szlak czerwony Busko-Zdrój – Solec-Zdrój,  

W gminie turystykę pieszą o charakterze leczniczo-rekreacyjnej, można ponadto 
uprawiać w Parku Zdrojowym z alejami spacerowymi i ścieżką zdrowia oraz w 
kompleksie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego. 
 



 
Teren Szanieckiego Parku Krajobrazowego z roślinnością kserotermiczną i słonolubną, 
pomnikiem przyrody nieożywionej we wsi Chinków, wyeksploatowanym wyrobiskiem 
kamieniołomu wapieni, położonym na północny zachód od miejscowości Kików, oraz 
zespołem jaskiń krasowych, sprzyja rozwojowi turystyki rowerowej na proponowanej 
trasie: Solec Zdrój – Zborów – Kików – Zagaje Kikowskie – Solec Zdrój z możliwością 
wypożyczenia  rowerów  w  Solcu-Zdroju  ul. Kościuszki  3B. Przy zalewie rekreacyjnym 
w Solcu Zdroju jest możliwość wypożyczenia kajaków i rowerów wodnych oraz 
korzystania z boiska do piłki siatkowej i plażowej. Pozwala  to na uprawianie turystyki 
wodnej i sportów wodnych oraz przyciąga turystów weekendowych, zwłaszcza w 
okresie letnim.  
Mapkę trzech szlaków kapliczek przedstawiono poniżej: 
trzy szlaki kapliczek   
- szlak niebieski Busko-Zdrój – Sułkowice – Piasek   Mały – Żuków – Solec Zdrój – 
Zborów – Magierów – Stopnica,  
- szlak czerwony Piasek Mały – Kolonia Zagajów – Zagajów – Chinków – Nowy 
Korczyn (poza granicami gminy)   Zagorzany – Strażnik – Piasek Mały, 
- szlak czerwony Solec Zdrój – Włosnowice – Zborów –  Piestrzec – Świniary – 
Zielonki – Wełnin – Solec Zdrój,  
szlak Ponidzia    
- szlak murowany dwór w Kijowie – pałac w Zborowie –  kościół w Świniarach – 
obiekty uzdrowiskowe w Solcu Zdroju. 
 

 



 W gminie działa Klub Sportowy „Źródło” oraz Gminne Centrum Kultury Solca 
Zdroju, które jest organizatorem wielu cyklicznych imprez sportowych m.in. 
- „Międzygminne Biegi Uliczne o Puchar Wójta Gminy”, 
- „Soleckie Lato nad Zalewem”, 
- „Wyścigi Kolarskie im. Andrzeja Imosy”. 
 
Walory  uzdrowiskowe  Gminy  Solec Zdrój 
 
 
Obecnie istnieją w Solcu-Zdroju  źródła wody leczniczej o wydajności 23 m3/dobę 
wydobywające wodę z głębokości 170 m. 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, 
zapach charakterystyczny dla siarkowodoru. Jest to solanka chlorkowo-jodowo-sodowo-
bromkowo-siarczkowa, która nazywana jest po prostu „wodą siarczkową”, gdyż 
głównym składnikiem terapeutycznym jest siarkowodór oraz siarczki i wodorosiarczki 
soli alkalicznych. Stężenie około 103 mg związków siarki dwuwartościowej w jednym 
litrze wody i wysoka mineralizacja powodują, że jest to najsilniejsza woda lecznicza w 
Polsce, a także jedna z najlepszych w Europie. Posiada ona wysoką wartość leczniczą, 
szczególnie w schorzeniach narządów ruchu, reumatycznych oraz ortopedyczno-
urazowych. Stosowanie wód siarczkowych ma bardzo liczne wskazania lecznicze 
obejmujące różne dziedziny patologii. Najczęściej stosowane są w leczeniu 
przewlekłych stanów zapalnych narządów ruchu, oraz obwodowego układu nerwowego, 
leczeniu chorób kobiecych oraz przewlekłych zatruć metalami ciężkimi. Uzdrowisko 
Solec Zdrój posiada profil reumatologiczny, ponad 80 % leczonych chorych stanowią 
kuracjusze ze schorzeniami narządów ruchu. Lecznictwo w Gminie Solec Zdrój 
realizowane jest systemem sanatoryjnym i ambulatoryjnym. Solec-Zdrój posiada zakład 
przyrodoleczniczy, fizykoterapię oraz zakład rehabilitacji. W Solcu-Zdroju funkcjonują 
dwa sanatoria prywatne dysponujące 173 miejscami i Centrum Rehabilitacyjne 
Malinowy Zdrój. 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”, który 
mógłby obsłużyć kilkuset kuracjuszy dziennie, 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 HS 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, o temperaturze od 12o do 14o C. Wszystkie te elementy sprawiają, że 
Gmina Solec Zdrój stanowi ekologiczną oazę uzdrowiskową dla uprzemysłowionych 
regionów kraju i Europy, co obrazuje poniższa tabela porównawcza: 
Wartości porównawcze źródeł zdrojowych 
 

Z D RO J E Stężenie HS w mg/l solanki 
Macesta 800 
Pieszczany 22 
Busko-Zdrój 39 
Solec-Zdrój  (obecnie eksploatowany) 103 
Solec-Zdrój  (nowe ujęcie „MALINA”) 910 

 
Agroturystyka 
Jako alternatywną formę wypoczynku oprócz sportu i rekreacji oraz kuracji 
w uzdrowisku Solec-Zdrój przyjęto w gminie agroturystykę. Ta forma wypoczynku 
skierowana jest do średniozamożnej części społeczeństwa, a w szczególności do 
rodzin z dziećmi i osób starszych z miast, gdzie cisza i obcowanie z przyrodą nie jest 
codziennością. W gminie 5 listopada 2003 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Źródło  Zdrowia”. Zrzesza ono aktualnie 17 gospodarstw rolnych, a 
działalność stowarzyszenia skupia się wokół zadań  statutowych wynikających z nazwy 
oraz współuczestniczenia w środowiskowych wydarzeniach i dynamicznej promocji 
gminy na zewnątrz. 
 Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu, ma szansę w pewnym stopniu 
poprawić kondycję finansową gospodarstw prywatnych oraz zmobilizować ich 
właścicieli do przetwarzania własnych produktów żywnościowych ( pieczenie chleba, 
wyrób masła itp.), jak również do podnoszenia standardów sanitarno-użytkowych 
gospodarstw oraz do wzbogacania oferty agroturystycznej dodatkowymi atrakcjami 
(jazda konna, przejazdy bryczką, ogniska, bezpieczne place zabaw dla dzieci, zbieranie 
grzybów, itp.). 
 Agroturystyka może przyczynić się także do poprawy czystości i estetyki 
gospodarstw rolnych, które w konkurowaniu o potencjalnych klientów poza 
zapewnieniem bogatej oferty usług najwyższej jakości, będą dbały również o tak zwane 
otoczenie i wizerunek „domu  i  zagrody”. 



Wykaz  obiektów  zabytkowych  na  terenie  Gminy  Solec Zdrój 
 Na terenie Gminy Solec Zdrój, zgodnie z danymi uzyskanymi od Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków, znajdują się następujące obiekty prawnie chronione i 
wpisane do rejestru zabytków: 
SOLEC ZDRÓJ 1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja,  
       mur. 1937 – 1939, arch. Franciszek Mączyński: 
      a) kościół, 
      b) dzwonnica, 
      c) ogrodzenie ze schodami, 
      d) plebania. 
   2. Zespól uzdrowiska: 
      a) Zdrój Solecki,  mur. 1926 – 1927, proj. Romuald Daniewski; 
                                   b) Zakład Przyrodoleczniczy  mur. 1922 – 1926, arch. Jan   
                                       Heurich młodszy  
          i Romuald Daniewski; 
      c) Pawilon parkowy ob. biuro usług, mur. ok. 1910, arch. Jan  
                                       Heurich 
      d) Park zdrojowy  XIX/XX w. 
   3. Sanatorium „Jasna”, mur. ok. 1920 r. 
   4. Sanatorium „Świt”, mur. ok. 1915, rozbud. ok. 1950 r.  
   5. Willa „Irena”, mur. 1919 r. 
   6. Zespół willi „Prus”, mur. ok. 1920, budynek gospod. mur. ok.  
                                   1920 r. 
   7. Cmentarz parafialny, 
   8. Dom nr 3 ul. Kościuszki, mur. ok. 1930 r.  
   9. Dom nr 41 ul. Kościuszki, drewn. ok. 1920 r. 
                               10. Willa nr 5 ul. 1 Maja, mur. lata 20-te XX w. 
   11. Dom nr 9 ul. 1 Maja, mur. ok. 1920 r. 
   12. Dom nr 11 ul. 1 Maja, drewn. ok. 1920 r. 



 
   13. Dom nr 3 ul. Partyzantów, mur. lata 30-te XX w. 
ŚWINIARY  14. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława bpa: 
      a) kościół drewn. II poł. XVII w. 
      b) przedłużenie nawy ku zachodowi XVIII w. 
      c) dobud. mur. kaplicy pn. z przedsionkiem 1874 r. 
      d) zakrystia pd. z przedsionkiem 1902 r. 
      e) ogrodzenie z 4 kapliczkami i bramką, mur. I poł. XIX w. 
      f) plebania, mur. 1890 r. 
                               15. Dom nr 121, drewn. ok. 1920 r. 
   16. Cmentarz parafialny,  
WEŁNIN  17. Dom nr 36, drewn. pocz. XX w. 
   18. Dom nr 37, mur.-drewn. ok. 1930 r. 
   19. Dom nr 47, drewn. ok. 1900 r. 
   20. Dom nr 54, drewn. pocz. XX w. 
   21. Dom nr 60, drewn. ok. 1930 r. 
SUŁKOWICE  22. Dom nr 32, mur.-drewn. ok. 1910 r. 
KIKÓW  23. Dwór, mur. XIX w. 
ZAGORZANY 24. Park dworski, I poł. XIX w. 
ZBORÓW  25. Zespół pałacowy: 
      a) pałac, mur. XVI/XVII w. przebud. 1803 r. , rozbudź. XIX/XX  
      b) spichlerz, mur. XVIII/XIX w. 
      c) gorzelnia, mur. XVIII w. 
      d) ogrodzenie, mur. pocz. XIX w. 
      e) park krajobrazowy, poł. XIX w. 
ŻUKÓW                            
                                26. Zagroda nr 54: 
      a) dom z częścią gospodarczą, drewn. 1870 r. 
      b) stodoła, drewn. ok. 1910 r. 



                                    27. Zagroda nr 55:   
                                   a) dom, mur. ok. 1915 r. 
      b) stodoła, drewn. ok. 1920 r.   
 
Wykaz  figur,  kapliczek  i  krzyży  na  terenie  Gminy  Solec Zdrój 

Oprócz licznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy 
można znaleźć wiele figur, kapliczek i krzyży stanowiących ważne świadectwo kultury i 
religijności mieszkańców gminy. Obiekty te, z racji ważnej funkcji religijnej i społecznej 
oraz stanowiące dziedzictwo kulturowe regionu, powinny być chronione przed 
zniszczeniem przez władze gminy, przedstawicieli kościoła i okoliczną ludność. 
Pełny wykaz tych obiektów przedstawiony został poniżej. 

 Chinków 
o Figura Matki Boskiej, znajdująca się w środku wsi, pochodząca z 1904 

roku; 
o Krzyż przy drodze Chinków – Zagorzany, pochodzący z 1945 roku; 
o Kapliczka drewniana z 1980 roku, przy drodze Strażnik – Chinków; 
o Kapliczka drewniana; 

 Kików 
o Figura Jezusa Frasobliwego z 1686 roku; 
o Figura Jezusa z 1950 roku; 
o Kapliczka zbudowana w 1972, stojąca koło lasu; 
o Krzyż z 1989 roku; 

 Kolonia Zagajów 
o Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus – na działce obok P. 

Maturlaka; 
 Ludwinów 

o Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia; 
o Figura Jezusa z 2000 roku; 

 Magierów 
o Przedwojenny krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym;  

 Piasek Mały 
o Figura Jezusa Frasobliwego, pochodząca z 1889 roku, stojąca na polu 

należącym do P. Kardynalskiego; 



o Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z 1948 roku, na 
skrzyżowaniu,  

o Figura św. Andrzeja Boboli z 1884 roku; 
o Kamienna okrągła figura z krzyżem – zbudowana w 1884 roku, znajduje 

się na pograniczu Sułkowic, Kikowa i Piasku Małego; 
o Krzyż z 1914 roku stojący w lesie należącym do P. Maja; 
o Krzyż z podnóżem z rzeźbionego kamienia, pochodzący z 1884 roku, 

stojący przy drodze Piasek – Sułkowice; 
 

 Piestrzec 
o Figura z 1655 roku (postawiona przez Szwedów), tereny P. Mazura; 
o Figura z 1961 roku; 
o Figura Jezusa Frasobliwego z czterema Ewangelistami, pochodząca z 

1689 r.; 
o Figura z 1932 roku przedstawiająca Jezusa z Otwartym Sercem, teren 

należący do P. Janusa; 
o Figura przedstawiająca Jezusa, w cokole figury czterech świętych, 

wybudowana za wsią w 1940 roku; 
o Krzyż z 1907 roku; 
o Krzyż z 1961 roku; 

 Solec Zdrój 
o Matka Boska Niepokalanego Poczęcia – figura z 1904 roku, stojąca obok 

kościoła; 
o Figura Matki Boskiej z 1920 roku, stojąca przy ul. Kościuszki; 
o Figura znajdująca się w parku; 

 Sułkowice 
o Figura Matki Boskiej znajdująca się koło domu nr 37; 
o Figura Jezusa Ukrzyżowanego; 
o Figura Jezusa Ukrzyżowanego, postument w kształcie czworoboku; 
o Figura św. Kantego z 1885 roku; 
o Figura Jezusa Frasobliwego 
o Figura św. Antonii z Dzieciątkiem; 

 Świniary 
o Figura Matki Boskiej Różańcowej i św. Dominika z 1604 roku; 
o Figura Miłosierdzia Bożego z 2000 roku; 



o Figura Chrystusa Króla z 2000 roku; 
o Figura Marii Niepokalanej z 1922 roku; 
o Figura Jezusa Strapionego z 1950 roku; 
o Krzyż z 1922 roku; 
o Krzyż Misyjny z 1930 roku; 
 
o Krzyż Misyjny z 1981 roku; 
o Krzyż Misyjny z 1998 roku; 

 Wełnin 
o Figura Jezusa Frasobliwego z przełomu wieków XVIII i XIX; 
o Figura Jezusa Frasobliwego; 
o Figura Matki Boskiej położona obok terenów należących do 

P.Grabowskiego; 
o Figura Matki Boskiej; 
o Figura Jezusa Ukrzyżowanego, znajdująca się koło sklepu; 

 Włosnowice 
o Krzyż zlokalizowany przy drodze do Świniar; 
o Krzyż z 1932 roku, stojący na polu Pana Fortuny; 
o Krzyż z 1981 roku, stojący na polu Pana Krupy; 
o Krzyż z 1981 roku, stojący przy drodze; 
o Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, stojąca na polu P. Walusia; 
o Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1972 roku, na polu P. Szyca; 

 Zagaje Kikowskie 
o Figura z 1854 roku przedstawiająca Maryję Bez Grzechu Poczętą; 
 

 Zagajów 
o Figura Matki Boskiej z przełomu XIX i XX wieku, położona niedaleko 

terenów należących do Pana Kruka; 
o Figura św. Jana z połowy XIX wieku, podwórze należące do Pana 

Kopcia; 
 Zagorzany 

o Figura św. Rozalii; 
o Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, budowa zlecona przez 

dziedzica Remiszowskiego; 
o Krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego; 



 Zborów 
o Figura Jezusa Frasobliwego, stojąca przy drodze Zborów – Solec Zdrój; 
o Krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym stojący przy drodze Zborów – Solec 

Zdrój; 
o Figura Jezusa Ukrzyżowanego stojąca przy drodze Zborów – 

Włosnowice; 
o Figura Jezusa Ukrzyżowanego stojąca na skrzyżowaniu Stopnica – 

Kików; 
o Figura Jezusa; 

 
 Żuków 

o Figura Jezusa Frasobliwego z 1686 roku; 
o Figura Jezusa Frasobliwego z 1950 roku 

Historia 
Solec Zdrój to wieś starożytna położona 9 km od Stopnicy, mająca kościół i 

parafię od początków wieku XV-go. Już w połowie tegoż wieku należała do Jana Feliksa 
hr. Leliwa Tarnowskiego, w roku zaś 1508 wraz ze Zborowem i innymi wioskami 
okolicznymi - do Andrzeja Zborowskiego. Kościół na górce, położony po zachodniej 
stronie, wzniosła w r. 1832 dziedziczka Solca Marja Wielogłowska. W tym czasie 
wioska liczyła zaledwie 40 domów i ok. 300 mieszkańców. Dzięki wciąż rozwijającemu 
się Zakładowi kąpielowemu, wieś szybko się rozrastała i zaludniała. Zabudowa wsi 
stawała się coraz solidniejsza i ładniejsza. 
Zakład kąpielowy solecki 
W XVIII w. jeden z Tarnowskich, właścicieli Solca założył tu warzelnię soli, kierując się 

istniejącymi wykwitami solnymi na glebie i tradycją związaną z samą nazwą 



miejscowości. Powstały wówczas szyb został jednak z czasem zamknięty.W 
początkach XIX w. głównie z inicjatywy Staszica robiono tu liczne poszukiwania soli. W 
1815r. wybito obok dawnego szyb i na głębokości 121 m. natrafiono na obfite źródło 
gorzko - słone, które używać zaczęła okoliczna ludność w celach leczniczych z takim 
skutkiem, że skłoniło to właścicieli do wybudowania tu pierwszych drewnianych 
łazienek. Faktycznym założycielem Zakładu soleckiego stał się jego nowy właściciel (od 
1835r.) Karol Goddefroy. Jego staraniem powstały tu domy dla kuracjuszy, których 
liczba sięgała ok.300 rodzin rocznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W roku 1837 Zdrój Solecki został wpisany do rejestru uzdrowisk polskich i zapis ten 
otwiera historię uzdrowiska. W roku 1855 zbudowany został wodociąg dostarczający z 
sąsiedniego Zborowa wodę źródlaną do picia. Solcem w tym czasie zainteresował  się 
profesor Wszechnicy Jagiellońskiej J. Dietl, założyciel i wieloletni prezes towarzystwa 
balneologicznego w Krakowie. Z jego pracy wiemy, że w roku 1856 było tu już 29 
łazienek, a w ciągu sezonu wydano 28 kąpieli. Analizę wody soleckiej przeprowadził w 
tym czasie prof. Szkoły Głównej Warszawskiej Wawnikiewicz, ujawniając, że 
przewyższają one zawartością soli mineralnych i siarkowodoru podobne złoża 
zagraniczne a także buskie.Potwierdziły to również badania oddziału balneologicznego 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, przeprowadzone przez prof. Girszofta. 
Rozrostowi Solca nie mogła podołać ofiarność samego właściciela, K. Goddefroy"a, to 
też założył on w roku 1875 w Warszawie spółkę komandytowo-akcyjną, która 
zgromadziwszy większe kapitały zajęła się skutecznie rozbudową. Zbudowano 
wówczas hotel murowany z salą balową, restauracyjną i czytelnią, dawny drewniany 



wodociąg zamieniono na nowy z cementu, założono też na 2 ha wolnej przestrzeni, 
między łazienkami a hotelem park zakładowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 1896r. Solec przechodzi na własność braci Daniewskich, dr Włodzimierza i inż. 
Romualda. którzy uczynili z niego kurort na miarę europejską. Piękny z unikalnym 
drzewostanem park i malowniczo wkomponowana w jego pejzaż rzeka Rzoska tworzą 
wspaniałe miejsce do leczenia i wypoczynku. Zbudowano wtedy wielki zbiornik na wodę 
mineralną wydobywaną już z szybu o większej głębokości bo 180m., przyczynili się do 
budowy i odnowy wielu domów i willi, upiększenia parku i łazienek, które po pożarze w 
1901r. zostały wybudowane z drzewa w stylu zakopiańskim. Po pięciu latach 
działalności właścicieli frekwencja kuracjuszy wzrosła o 100 % dochodząc do przeszło 
1200 osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zakład zyskał na różnych wystawach kolejno: 
medal srebrny (1896r., Warszawska Wystawa Higieniczna), 
złoty (1908r., Ciechocinek, I Krajowa Wystawa Zdrojowa), 

          Dyplom uznania (1908r., Lublin,  
Wystawa Higieniczna)Wielkie szkody poniósł Solec w okresie I wojny a nawet później, a 
w roku 1921, kiedy to spaliły się w nim doszczętnie łazienki. Na ich miejscu inż. 
Daniewski zbudował nowe z żelaza i betonu. Zbudował też pawilon właściwego źródła 
sięgającego 145 m. w głąb. Trzeba wspomnieć, że od roku 1925 w Solcu na terenie 
zakładowym i w większości willi oświetlenie elektryczne oraz kanalizacja. 

 

 

 

 

 

 
 
 
W 1928 roku Zakład liczył 28 kabin do kąpieli 1 i 2-ej klasy, 27 kabin klasy 3-ej oraz 14 
kabin do kąpieli mułowych. Do kabin pierwszej klasy wejście znajdowało się od frontu (z 
parku od strony północnej) z dużego holu, w którym podczas sezonu grywała 
codziennie rano orkiestra smyczkowa, kuracjusze zaś oczekiwali na kąpiele w 
wygodnych fotelikach i przy stolikach. Do kabin drugiej klasy wejście znajdowało się od 
strony pawilonu wschodniego, do kabin mułowych zaś wchodziło się z pawilonu 
południowego. Druga wojna światowa zniszczyła część budowli i urządzeń oraz 
zdewastowała park zdrojowy. Od roku 1946 dzięki staraniom kierującego wówczas 
Zakładem Zdrojowym mgr inż. Włodzimierza Daniewskiego wznawia swoją działalność. 
Planowany rozwój zakładu został zahamowany w roku 1951, kiedy to wbrew prawu 
zakład Zdrojowy Solec-Zdrój został upaństwowiony i podporządkowany Uzdrowisku 
Busko-Zdrój. W latach 1951-1994 pomimo swych niewątpliwych walorów 



przyrodniczych i leczniczych Solec-Zdrój chylił się ku upadkowi z powodu braku 
inwestycji. Po 47 latach zarządu państwowego wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego Uzdrowisko Solec-Zdrój mocno zdewastowane i okrojone 
terytorialnie wróciło do prawowitych właścicieli tj. rodzin Daniewskich i Dzianottów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Od 01.01.2000r. pod nazwą Uzdrowisko Solec-Zdrój sp. z o.o. dzięki ofiarności załogi i 
nowym perspektywom służy swoimi zabiegami społeczeństwu i stara się nadrobić lata 
zaniedbań i nieudolnego gospodarowania.  
Dziś Solca Zdroju 
Rozwój gminy związany jest z  faktem występowania na części jej obszaru ochrony 
archeologicznej. Plany każdej czynności inwestycyjnej muszą być przygotowane w ten 
sposób, aby ich realizacja nie powodowała zniszczeń w obiektach o charakterze 
zabytkowym lub w miejscach ważnych pod względem archeologicznym. Zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Dóbr Kultury, ochrona takich obiektów należy do jednostek 
samorządów terytorialnych. Rozwój i przyszłość gminy oparty będzie na rozwoju 
uzdrowiska i turystyki. Plany rozwoju przyszłościowego Gminy Solec Zdrój 
przedstawiono w dalszej części  niniejszego operatu.                                                                           
 
                                                                                                



                                                                                           Załącznik nr 4 

Infrastruktura techniczna w gminie uzdrowiskowej Solec Zdrój 
1. Transport  i  systemy  komunikacji 
 Na terenie Gminy Solec Zdrój znajduje się odcinek drogi krajowej nr 79 Kraków-
Sandomierz. Przechodzi on w odległości 3 km od Solca-Zdroju. Przy tym szlaku 
komunikacyjnym leżą wsie Wełnin, Zielonki i Świniary. Oprócz tego na terenie gminy 
znajdują się drogi powiatowe o łącznej długości 62,9 km, z czego 54,9 km o 
powierzchni twardej  to  jest  87,3 %. 
 Wykaz dróg powiatowych  w gminie przedstawia tabela poniżej: 
Drogi powiatowe w Gminie Solec Zdrój 

Nr drogi Miejscowość i nazwa drogi Nowy nr Długość w km 
15199 Dobrowoda - Piasek Mały - Solec Zdrój 0091 T 6,2 
15202 Szczaworyż - Kików - Zborów 0093 T 7,4 
15203 Zborów - Żuków - Piasek Mały 

0094 T 
4,4 

15209 Zborów - Piestrzec – Zołcza 6,3 
15204 Piasek Wielki - Zagajów - Solec Zdrój 0095 T 5,9 
15205 Stopnica - Gadała - Wiślica 0096 T 2,9 
15206 Solec Zdrój - Zagorzany - Ostrowce 0097 T 3,7 
15207 Solec Zdrój - Wełnin - Klucz 0098 T 3,7 
15208 Zborów - Świniary - Trzebica 0099 T 6,5 
15210 Magierów - Piestrzec - Zołcza 0100 T 5,4 
15213 Stopnica - Solec Zdrój - Zielonki 

0103 T 
7,6 

15240 Zielonki - Ludwinów - Błotnowola 2,9 
Łączna długość dróg powiatowych: 62,9 

 
Gmina Solec Zdrój posiada odcinek 87 km dróg gminnych, których podział pod 
względem nawierzchni przedstawia się następująco: 
 - 16,46 km - 18,9 % - drogi o nawierzchni  bitumicznej, 



- 19,54 km - 22,5 % - drogi o nawierzchni tłuczonej, 
- 51,00 km - 58,6 % - drogi o nawierzchni  gruntowej. 
 Wykaz dróg gminnych w Gminie Solec Zdrój, których numeracja została 
zmieniona zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
22 sierpnia 2003 Nr 202  Poz. 1855,  ilustruje poniższa tabela: 
Numeracja dróg gminnych w Gminie Solec Zdrój 

Nowy 
nr drogi Dotychczasowy nr drogi Miejscowość i nazwa ciągu drogi 

003678 T 1564001 Bankowce  -  Łysa Góra  -  Konary 
003679 T 1564002 Sułkowice  -  Kolonia Zagajów 
003680 T 1564003 Włosnowice  -  Piestrzec  -  Wójeczka 
003681 T 1564004 Zagorzany  -  Górnowola 
003682 T 1564005 Klucz  -  Dąbrówka 
003683 T 1564006 Strażnik  -  Żuków  -  Kików  -  Podkopie 
003684 T 1564007 Rzegocin  -  Zagorzany 
003685 T 1564008 Ludwinów  -  Błonie 
003686 T 1564009 Sznury  -  Nowa Wieś  -  Gorzyny 
003687 T 1564010 Świniary przez wieś 
003688 T 1564011 Kików  -  Zagaje Kikowskie  -  (Szklanów)  
003689 T 1564012 Świniary  -  Zielonki 
003690 T 1564013 Kików przez wieś 
003691 T 1564014 Zborów - Włosnowice - Świniary -Trzebnica  
003692 T 1564015 Zborów  -  Janów 

 
 Wykaz dróg gminnych wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz nazwami ciągów 
drogowych zgodnie z Uchwałą Nr XII/64/99 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 24 sierpnia 
1999 roku przedstawia tabela poniżej: 
 



Drogi gminne w Gminie Solec Zdrój 

Nr drogi Miejscowość Nr działki         Nazwa ciągu drogi 
1564016 Solec Zdrój 678, 674 ul. Daniewskich 
1564017 Solec Zdrój 71 ul. Cicha 
1564018 Solec Zdrój 124, 136 za kinem 
1564019 Solec Zdrój 143 ul. Polna 
1564020 Solec Zdrój 182 od ul. Partyzantów do ul. Poprzecznej 
1564021 Solec Zdrój 188 ul. Poprzeczna 
1564022 Solec Zdrój 200 od ul. Poprzecznej w kier. południowym 

1564023 Solec Zdrój 210 od ul. Kościuszki w kierunku 
 południowo-wschodnim 

1564024 Solec Zdrój 192 od ul. Poprzecznej w kierunku Wełnina 
1564009 Świniary 1025, 1092 Sznury - Nowa Wieś - Gorzyny 
1564026 Świniary 736, 97 Pojezierze 
1564027 Świniary 451 Obok zbiornika Strażackiego 
1564028 Świniary 468 od drogi przez wieś w kierunku północnym 
1564010 Świniary 517 Świniary przez wieś 

1564030 Świniary 694 od drogi przez wieś w kierunku 
wschodnim 

1564031 Świniary 702 boczna droga 
 
 Wykaz dróg gminnych wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz nazwami ciągów 
drogowych zgodnie z Uchwałą Nr XII/64/99 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 24 sierpnia 
1999 roku oraz Uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Gminy z dnia 28 września 2000 roku 
przedstawia tabela poniżej: 

Lp Miejscowość Nr drogi Nr działki Nazwa ciągu drogi 
1 2 3 4 5 
1 Zborów 1564025 55, 324 Zborów - Solec 
2 Zborów 1564029 61 Zborów - wieś 



3 Zborów 1564032 72, 98 Zborów - Studnisko 
4 Zborów 1564033 104 Zborów - Pasterniki 
5 Zborów 1564034 115 Zborów - Piekło 
6 Zborów 1564035 347 Zborów - Groczków 
7 Zborów 1564036 393 Zborów - Sklep 
8 Zborów 1564037 591 Zborów - PDPS 
9 Solec Zdrój 1564038 10 Solec Zdrój - ul. Słoneczna 

10 Solec Zdrój 1564039 20, 368 Solec - ul. Żeromskiego i ul. Szkolna 
11 Solec Zdrój 1564040 31 Solec Zdrój - ODJ 
12 Solec Zdrój 1564041 545 Solec Zdrój - droga do zalewu 
13 Solec Zdrój 1564042 52, 62 Solec - ul. Batalionów Chłopskich 
14 Solec Zdrój 1564043 452 Solec Zdrój - ul. Janów 
15 Solec Zdrój 1564044 612 Solec Zdrój - Błonie 
16 Solec Zdrój 1564045 626 Solec Zdrój - ulica Solna 
17 Żuków 1564046 208 Żuków koło figury 
18 Żuków 1564047 210 Żuków - Kików 
19 Żuków 1564048 282 Żuków - do krzyża 
20 Żuków 1564049 326 Żuków - Szczypia 
21 Żuków 1564050 442 Żuków granica 
22 Piasek Mały 1564051 154, 335 Piasek Mały - Piaskownia 
23 Piasek Mały 1564052 159 Piasek Mały - na Słupiec 
24 Piasek Mały 1564053 326/1 Piasek Mały - Łysa Góra 
25 Piasek Mały 1564054 680 Piasek Mały - Międzygaje 
26 Piasek Mały 1564055 701 Piasek Mały - do lasu 
27 Piasek Mały 1564056 765, 766 Piasek Mały - Wola 
28 Piasek Mały 1564057 869, 894, 1036 Piasek Mały - Konstantynów 
29 Piasek Mały 1564058 927 Piasek Mały - Łąki 
30 Piasek Mały 1564059 1021, 1027 Piasek Mały - Czarny Gaj 
31 Piasek Mały 1564060 167 Piasek Mały - Żuków 
32 Włosnowice 1564061 161 Włosnowice - Karna Góra 
33 Włosnowice 1564062 178 Włosnowice - Gościniec 
1 2 3 4 5 

34 Włosnowice 1564063 202 Włosnowice Błonie 
35 Włosnowice 1564064 361, 411 Włosnowice - Iłek 
36 Włosnowice 1564065 447 Włosnowice - Cegielnia 
37 Włosnowice 1564066 579, 592, 761 Włosnowice - Piestrzec 
38 Piestrzec 1564067 196 Piestrzec - Wójeczka 
39 Piestrzec 1564068 223 Piestrzec - Korce 
40 Piestrzec 1564069 277 Piestrzec - Zarzecze 
41 Piestrzec 1564070 823 Piestrzec - Ogrody 
42 Piestrzec 1564071 

828 - 831, 862, 
894 Piestrzec - Chałupki 

43 Piestrzec 1564072 1547 Piestrzec - Woźnica 
44 Kików 1564073 119 Kików - Kamienna Góra 
45 Kików 1564074 399, 1834 Kików - Szkoła 



46 Kików 1564075 402 Kików - Zagrody 
47 Kików 1564076 403, 404 Kików - Zakamieniec 
48 Kików 1564077 497, 19 Zagaje Kikowskie - Kików 
49 Kików 1564078 1671 Kików - Pułanki las 
50 Kików 1564079 1831, 1832 Kików - Kołowróć 
51 Kików 1564080 2350, 2351, 2353 Kików - łąki 
52 Kików 1564081 2614 Kików - pole 
53 Kików 1564082 2616 Kików - Stawisko 
54 Ludwinów 1564083 247 Ludwinów - Parchocin 
55 Chinków 1564084 261 Chinków - Rzegocin 
56 Strażnik 1564085 566 Strażnik przez wieś 
57 

Kolonia 
Zagajów 1564086 286 Pasieczna droga 

58 Zagajów 1564087 198 Zagajów - Podlesie 
59 Wełnin 1564088 23 Wełnin - Babieniec 
60 Wełnin 1564089 36 Wełnin - do lasu 
61 Wełnin 1564090 149, 724, 650/2 Wełnin - Kopanina 
62 Wełnin 1564091 420 Wełnin - Brzostków 
63 Zagorzany 1564092 157 Zagorzany - Stadnina 
64 Zagorzany 1564093 157/16 Zagorzany - Nowa Wieś 
65 Zagorzany 1564094 498 Zagorzany - droga wspólnoty 
66 Zagorzany 1564095 504 Zagorzany - za górą 
67 Zagorzany 1564096 507 Zagorzany - Sad 
68 Zagorzany 1564097 511 Zagorzany - Ślepa droga 
69 Zagorzany 1564098 518 Zagorzany - wieś 
70 Solec Zdrój 1564099 562 Solec Zdrój - ul. Leśna 
71 Solec Zdrój 1564100 352 Solec Zdrój - Struga 

 
 
Na terenie gminy znajduje się także pięć obiektów mostowych: 
 
Mosty w Gminie Solec Zdrój 
Numer 
drogi Nazwa drogi Lokalizacja 

mostu Miejscowość Długość 
mostu 

Konstrukcj
a mostu 

15199 Dobrowoda - Piasek 
Mały - Solec Zdrój  11+032 Solec Zdrój 7,5 żelbetowy 

15207 Solec Zdrój - Wełnin – 
Klucz 0+750 Solec Zdrój 

str. Rzoska 8,8 sprężysty 

15213 Stopnica - Solec Zdrój – 
Zielonki 7+130 Zborów ciek 

wodny 9 żelbetowy 

15213 Stopnica - Solec Zdrój – 
Zielonki 9+555 Solec Zdrój 15,3 sprężysty 



15240 Zielonki - Ludwinów – 
Błotnowola 2+020 Ludwinów 13 żelbetowy 

 
Komunikację publiczną na terenie gminy obsługują autobusy PKS oraz prywatni 
przewoźnicy. Z przystanków obsługiwanych przez pojazdy PKS można dojechać 
między innymi do Buska-Zdroju, Kielc, Krakowa, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Staszowa, Tarnowa i wielu innych miejscowości. 
Na terenie gminy brak jest infrastruktury kolejowej. Ponieważ rejon Solca leży z dala od 
głównych szlaków komunikacyjnych a w obszarze tym nie występuje przemysł ciężki 
nie należy się spodziewać objęcia gminy transportem kolejowym w przyszłości. 
 
2. System  zaopatrzenia  w  wodę 
 
 Sieć wodociągowa na terenie Gminy Solec Zdrój jest bardzo dobrze 
rozbudowana. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 104,9 km. Do sieci 
wodociągowej podłączonych jest 1405 budynków mieszkalnych. Średnie zużycie wody 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 20,4 m3. Obecnie wszystkie sołectwa w 
gminie mają dostęp do sieci wodociągowej.  
 Na terenie gminy występują cztery ujęcia wody zasilające sieć wodociągową o 
łącznej wydajności 83 m3/h. 
– Ujęcie wody „Kików” o wydajności 29 m3/h – zlokalizowane jest w rejonie 

miejscowości Kików na zboczu Kamiennej Góry i obsługuje sołectwa: Kików, 
Żuków. 

–  Ujęcie wody „Groczków” o wydajności 22 m3/h – zlokalizowane jest na północ od 
Zborowa i obsługuje sołectwa: Solec-Zdrój, Zborów, Strażnik, Zagajów, Kolonia 
Zagajów i Chinków. 

– Ujęcie wody „Piestrzec” o wydajności 22 m3/h – dostarcza wodę do sołectw: 
Piestrzec (lokalizacja ujęcia), Świniary, Zielonki, Włosnowice, Wełnin, Ludwinów i 
Zagórzany. Dodatkowo ujęcie wody „Piestrzec” dysponuje zbiornikiem 
wyrównawczym o pojemności 200 m3. 

– Ujęcie wody „Sułkowice” o wydajności 10m3/h odpowiada za zaopatrzenie w wodę 
sołectwa: Sułkowice i Piasek Mały. 



Nie wymienione tu sołectwa Magierów i Zagaje Kikowskie zostały przyłączone do 
systemu wodociągowego, którego ujęcia wody są zlokalizowane na terenie sąsiedniej 
gminy Stopnica. 
Obecny stan sieci wodociągowej gminy pokrywa wszystkie jej zapotrzebowania. 
W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na wodę w przyszłości możliwe będzie 
skorzystanie z nowego ujęcia wody w sąsiedniej gminie Nowy Korczyn, którego budowa 
została zakończona 30 czerwca 2000 roku. Jest to ujęcie brzegowe otwarte o docelowej 
wydajności 22,5 tys. m3/dobę, obecnie jest realizowana stacja uzdatniania wody. 
 Wartość zadania, realizowanego przy współfinansowaniu w ramach Phare Inred 
wyniosła 1 519 290 zł. Potencjał ujęcia wody jest wystarczający, aby pokryć 
zapotrzebowanie na wodę dziewięciu gmin regionu nadnidziańskiego, w tym także 
Gminy Solec Zdrój. 
3. System  odprowadzania  ścieków  sanitarnych 
Długość sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy Solec Zdrój to około 8 km. 
Główną siecią kanalizacyjną gminy jest system odprowadzania ścieków  obejmujący 
tereny Solca-Zdroju i korzystający z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Do systemu odprowadzania ścieków podłączonych jest 192 budynki mieszkalne, co 
stanowi około 90% budynków Solca-Zdroju. Z sieci kanalizacyjnej korzysta także 
kompleks uzdrowiskowy położony na terenie Solca-Zdroju. Dodatkowo Państwowy Dom 
Pomocy Społecznej w Zborowie korzysta z własnej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków.  
 W przyszłości na terenie gminy planowany jest rozwój i budowa oraz 
modernizacja systemu odprowadzania ścieków, poprzez uruchomienie nowych 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Solec Zdrój, Zborów, 
Świniary, Piestrzec Piasek Mały. Mają one zapewnić skanalizowanie Solca-Zdroju wraz 
z uzdrowiskiem oraz sołectwami: Chinków, Kików, Piestrzec, Sułkowice, Świniary, 
Wełnin, Włosnowice, Zagajów, Zagorzany, Zborów, Zielonki, Żuków i Piasek Mały. 
 Pozostałe sołectwa gminy są planowane do podłączenia systemu 
odprowadzania ścieków w dalszej przyszłości. Na terenach tych ścieki są gromadzone 
w specjalnie przygotowanych bezodpływowych zbiornikach, a następnie przewożone do 
najbliższych oczyszczalni specjalnymi pojazdami przystosowanymi do takiego 
transportu. Planowany rozwój sieci kanalizacyjnej pozwoli na poprawę sytuacji 
ekologicznej gminy poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do 



wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochronę ujęć wody i polepszenie walorów 
uzdrowiskowych Solca Zdroju. 
4. Zaopatrzenie  w  gaz 
 Obecnie dostęp do gazu pochodzącego z sieci średniego ciśnienia jest możliwy 
na terenie miejscowości: Solec-Zdrój, Kików, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, 
Pułanki, Sułkowice, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zborów i Żuków, łączna 
liczba przyłączy gazowych na koniec 2003 roku wynosiła w tych miejscowościach 887. 
Na terenie gminy znajdują się magistralne linie gazociągowe oraz stacja redukcyjno-
pomiarowa zlokalizowana w Solcu-Zdroju, co pozwala na rozbudowę istniejącej sieci 
gazowej.  Docelowym działaniem Gminy Solec Zdrój w kwestii rozbudowy infrastruktury 
gazowniczej jest doprowadzenie gazu do wszystkich sołectw gminy. Planowane jest 
doprowadzenie gazu do odbiorców w Zagajowie, Zielonkach, Ludwinowie i Świniarach 
(od strony Solca Zdroju) oraz w Chinkowie, Strażniku, Zagorzanach i Kolonii Zagajów 
(od gazociągu Solec-Zdrój – Piasek Mały). 
 Planowany jest rozwój i modernizacja sieci gazowniczej, która pozwoli na 
zwiększenie ilości gospodarstw indywidualnych i budynków publicznych, które używają 
gazu do celów gospodarczych i grzewczych. 
5. Telekomunikacja 
 Głównym dostarczycielem usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Solec 
Zdrój jest Telekomunikacja Polska S.A. Nowoczesne centrale telekomunikacyjne 
zlokalizowane są w Solcu-Zdroju i Zborowie. Pozwala  to na rozwój sieci telefonii 
stacjonarnej oraz na poprawę jakości usług, z których korzysta obecnie 557 abonentów 
w całej gminie.  
 Alternatywą i uzupełnieniem dla telefonii stacjonarnej są systemy telefonii 
komórkowej. Z danych podawanych przez operatorów sieci komórkowych wynika, że na 
terenie gminy możliwe jest korzystanie ze wszystkich działających w Polsce systemów 
telefonii komórkowej, jednak z uwagi na ukształtowanie terenu są obszary w gminie o 
słabym zasięgu.  
6. Ciepłownictwo 
 Obecnie na terenie Gminy Solec Zdrój nie występuje zwarta, jednolita sieć 
ciepłownicza. Ze względu na dostępność i rozpowszechnienie lokalnych systemów 
grzewczych nie planuje się stworzenia takiej sieci w przyszłości. 
 Ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy sugerowana jest sukcesywna 
wymiana i modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej oraz  obiektach 



o charakterze przemysłowym i usługowym. Stopniowa likwidacja kotłowni, które do 
zadań grzewczych wykorzystują węgiel lub koks i zastępowanie ich kotłowniami 
gazowymi lub olejowymi powinna zaowocować poprawą stanu ekologicznego gminy. 
Zmiana taka jest możliwa dzięki rozbudowanej sieci dostarczającej gaz do miejscowości 
zlokalizowanych na terenie gminy. 
7. Elektroenergetyka 
 Przez teren Gminy Solec Zdrój przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia 
łącząca rozdzielnie sieciowe w Nowym Korczynie i Stopnicy. Pozwala ona na zasilenie 
stacji transformatorowych zlokalizowanych w sołectwach gminy, a tym samym na 
zapewnienie elektryfikacji całego regionu. 
 Obecna sieć elektroenergetyczna jest przystosowana do wykorzystania w 
warunkach aktualnego obciążenia. Rozwój gminy może jednak pociągnąć za sobą 
konieczność rozbudowy sieci energetycznej, aby sprostała ona rosnącym wymaganiom 
odbiorców. Działania takie będą polegały na budowie stacji transformatorowych 
pozwalających na zmniejszanie napięcia z 15 kV do 0,4 kV oraz rozbudowie sieci 
energetycznych średniego i niskiego napięcia. 

W celu poprawy warunków napięciowych w niektórych regionach gminy zalecane 
jest podjęcie działań polegających na wymianie stacji transformatorowych starego typu 
i przebudowę sieci w celu uzyskania wyższej przepustowości. Dotyczy to obszarów 
o przestarzałej infrastrukturze lub zbyt wysokim obciążeniu sieci. 
8. Gospodarka  wodna 
 Celem właściwie prowadzonej gospodarki wodnej na obszarze gminy jest 
zatrzymanie procesu obniżania się zwierciadła wód gruntowych poprzez budowę 
zbiorników na rzekach i naturalnych ciekach, umożliwiających zwiększenie retencji  
wód powierzchniowych, budowę stawów hodowlanych oraz właściwie prowadzone 
prace melioracyjne użytków rolnych i łąk. Na terenie Gminy Solec Zdrój istnieje szereg 
zbiorników, których rozmieszczenie wielkość i przeznaczenie przedstawia poniższa 
tabela: 
Zbiorniki wodne na terenie Gminy Solec Zdrój 

Lp Lokalizacja (miejscowość) Powierzchnia 
ogroblowana w ha Przeznaczenie 

1. Solec Zdrój 8,30 Retencyjno-rekreacyjny 
2. Solec Zdrój 1,20 Rekreacyjny 
3. Zagajów  0,20 p.poż 



4. Włosnowice 0,05 p.poż. 
5. Żuków 0,40 p.poż. 
6. Wełnin 0,20 p.poż. 
7. Zagorzany 1,30 p.poż. + rekreac. 
8. Sułkowice 0,30 p.poż. 
9. Świniary 0,08 p.poż. 

10. Piasek Mały 0,05 p.poż. 
11. Chinków 0,20 p.poż. 
12. Zborów 3,70 Stawy rekreac.-hodowl. 
13. Kików 1,20 Hodowlany 
14. Włosnowice 1,50 Staw śródleśny 
15. Solec Zdrój 0,50 Staw śródleśny 
16. Zagajów 1,70 Staw hodowlany 
17. Zagajów 0,80 Staw hodowlany 

 
9. Gospodarka  odpadami 
 Na terenie Gminy Solec Zdrój nie ma zlokalizowanego składowiska odpadów. 
Ze względu na fakt występowania na terenie gminy strefy uzdrowiskowej nie ma 
możliwości lokalizacji na terenie gminy składowiska odpadów. Z tego względu odpadki z 
całej gminy są wywożone na składowisko odpadów w Stopnicy.  
Za zapewnienie tego transportu odpowiedzialny jest Ekologiczny Związek Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi z Rzędowa. W celu zmniejszenia kosztów zarządzania 
odpadkami gmina powinna rozważyć wprowadzenie polityki selektywnego gromadzenia 
odpadków i odzyskiwania surowców wtórnych. Działania takie pozwolą także na lepszą 
ochronę środowiska naturalnego.                                                                                                  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Środowisko naturalne uzdrowiska Solec Zdrój 
Gmina Solec Zdrój leży w południowej części powiatu buskiego, w obrębie Niecki 

Nidziańskiej, w jej południowej części, zwanej Niecką Solecką. Północne rejony gminy 
wchodzą w granice Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Sam Solec położony jest nad 
rzeką Rzoską, na wysokości 180m n.p.m. Niecka Solecka to falista równina (170-250 
m. n.p.m), zbudowana z margli kredowych, przykrytych mioceńskimi wapieniami oraz 
gipsami. Z występowaniem gipsów wiąże się obecność siarczanych źródeł wód 
mineralnych. Od północy gminę osłania Garb Pińczowski skutecznie podtrzymujący 
zimne wiatry. Na warunki klimatyczne okolic Solca wpływa także, rozciągająca się na 
południu dolina Wisły, odznaczająca się, dużym nasłonecznieniem i wysokimi 
temperaturami. I choć lasy zajmują niewielką część obszaru gminy, ich obecność 
przyczynia się dodo wytwarzania specyficznego mikroklimatu okolic Solca. Jego 
charakterystycznymi cechami są słabe wiatry, duża liczba dni bezwietrznych i 
słonecznych, długi okres wegetacji roślin (około 220 dni), wysokie  roczne średnie 
temperatury( +8 do 9 st. C), stycznia (-3 st. C) i lipca (+17, 18 st. C). Pokrywa śnieżna 
utrzymuje się tu około zaledwie 60dni, średnia suma opadów w roku wynosi 600mm. 
Niewielkie wahania temperatur i wilgotności powietrza, pozbawiona zanieczyszczeń 
atmosfera, spokojny, kojący psychikę pejzaż sprzyja leczeniu uzdrowiskowemu, 
przyspieszają regenerację sił fizycznych Większość obszaru gminy zajmują tereny 
rolnicze. Występują tu gleby bielicowe, brunatne, czarnoziemy, mady i rędziny. Ich 
urodzajność przyspieszyła wyrąb lasów, obecnie stanowią one zaledwie około 11% 
powierzchni gminy. Na terenie Gminy Solec Zdrój lasy zajmują około 705 ha 
powierzchni, co stanowi jedynie 8,3 % ogólnej powierzchni gminy. Wartość ta jest 
znacząco mniejsza od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego, która 
wynosi 26,9 %. Dla porównania lesistość Polski wynosi 28,3 %, średnia europejska to 
32 %, przy  czym dla Unii Europejskiej wskaźnik lesistości wynosi 42 %. Należy jednak 
zaznaczyć, że średni stopień zalesienia dla całego powiatu buskiego wynosi 9,6 %. 
Wynika z tego, że Gmina Solec Zdrój pod względem występowania  lasów  nie  odbiega  
w  znaczącym  stopniu  od  średniej  regionalnej.  Za lasy na terenie Gminy Solec Zdrój 
odpowiedzialne jest nadleśnictwo Chmielnik, obręb Stopnica. W lasach położonych na 
terenie gminy, podobnie jak w całym obszarze nadleśnictwa, dominują lasy sosnowe. 
Większość lasów na terenie gminy pochodzi z czasów powojennych, średni wiek 
drzewostanu dla całego nadleśnictwa wynosi 46 lat.  W drzewostanie dominuje sosna, a 



ponadto dość powszechne występuje dąb, brzoza, topola ii modrzew. Sporadycznie 
występują grab, buk, olcha, osika i jodła. Ze względu na planowany uzdrowiskowo – 
turystyczny charakter gminy wskazane jest podejmowanie działań mających na celu 
zwiększanie powierzchni lasów poprzez dokonywanie zalesiania obszarów 
charakteryzujących się słabymi glebami lub obszarów nieprzystosowanych do działań 
rolniczych (na przykład strome zbocza). Działania takie powinny poprawić turystyczno - 
wypoczynkowy charakter gminy oraz wpłynąć pozytywnie na ekologię regionu i jego 
klimat. Ze względu na niewielką ilość lasów na terenie gminy niezwykle ważnym 
zadaniem jest ochrona już istniejących zasobów leśnych jak również pomników 
przyrody nieożywionej. Charakterystycznym elementem pejzażu są rozległe, często 
podmokłe łąki, torfowiska i kępy zakrzaczeń.  

 

 

Głównymi rzekami gminy są Strumień i Rzoska.  Strumień bierze swój początek 
w Grotnikach koło Nowego Korczyna, zaledwie 400 m od Wisły. Na odcinku 15 km 
wykopany jest kanał, regulujący kapryśny nurt rzeki, kierując rzekę Strumień który 
wpada do Wisły pod Połańcem. Ze stawu w Gadawie wypływa rzeka Rzoska. Przecina 
ona Solec i łączy się ze Strumieniem w Ludwinowie. Na łąkach pod Zagajowem tryskają 
źródła Młyńskiej. Ta niewielka rzeczka kończy swój bieg w Wiśle w rejonie 
Chwalibogowie. Wschodnim skrajem Solca Zdroju przepływa Struga. Sieć cieków 
wodnych gminy uzupełniają  liczne potoki. Garb Pińczowski graniczące z nim rejony są 
słabiej nawodnione, natomiast tereny Niecki Soleckiej i doliny Wisły częściej odczuwają 



nadmiar niż niedostatek wody. Dość bogata i zróżnicowana jest flora gminy. Na 
wapiennych i gipsowych wzniesieniach rosną między innymi: ostnica włosowata, 
ostrołódka kosmata, zagorzałek żółty, czosnek skalny, dzwonek syberyjski, dziewięćsił 
pospolity zawilec wielkokwiatowy. Pośród pól na miedzach i przy drogach, w wąwozach 
spotkać można krzewy tarniny, głogu, leszczynę i karłowatą sosnę Nieco uboższa jest 
fauna. Z większych zwierząt  żyją na terenie gminy dziki, sarny i lisy. Dość pospolite są 
zające. Z licznych gatunków ptaków warto wymienić makolągwę, sójkę, pełzacza, ziębę, 
strzyżyka, czajkę, bażanta, dzięcioła zielonego i czarnego, kurkę wodna,  pustułkę, 
myszołowa i jastrzębia. Nie ma na terenie gminy rezerwatów przyrody, ochroną są 
natomiast objęte: park zdrojowy w Solcu oraz park podworski we Zborowie. Kilkanaście 
drzew w różnych miejscowościach gminy ma cechy pomników przyrody. Swoisty 
mikroklimat Solca Zdroju z uwagi na osłonięcie od północy pasmem wzgórz 
Wzniesienia Wólczańsko- Pińczowskiego, charakteryzując się znaczną zacisznością, 
dużym nasłonecznieniem oraz wysoką amplitudą roczną temperatur sprawia iż Solec 
Zdrój stanowi ekologiczną oazę dla uprzemysłowionych rejonów kraju. Wg podziału 
geobotanicznego gmina położona jest w Krainie Miechowsko-Sandomierskiej, na 
obszarze 2 okręgów — Miechowsko-Pińczowskiego i Staszowskiego. Granicę między 
nimi stanowi Garb Pińczowski. Cechą charakterystyczną jest tutaj występowanie 
roślinności kserotermicznej związane z obecnością pokrywy lessowej z płatami 
czarnoziemu oraz wychodzącymi miejscami spod niej wapieniami.  

W okręgu Miechowsko-Pińczowskim krajobraz roślinny jest bardzo urozmaicony. 
Charakteryzuje się występowaniem mozaiki bezleśnych i zalesionych obszarów (z 
przewagą tych pierwszych). Murawowe zespoły kserotermiczne zajmowały niegdyś 
znaczne przestrzenie. Jednak większość tych siedlisk zajęły z czasem pola uprawne. 
Dla resztek flory stepowej pozostały drobne skrawki terenu położone na trudno 
dostępnych zboczach i terenach posiadających płytką warstwę gleby nie nadającą się 
do zaorania. 

Okręg Staszowski nie posiada obecnie pokrywy lessowej, ale jest bogaty w 
roślinność kserotermiczną zlokalizowaną na piaszczystych wydmach. Występuje tu 
przewaga lasów nad terenami bezleśnymi. W kompleksach leśnych przeważają 
drzewostany sosnowe i sosnowo-dębowe, nie brak również lasów grądowych z 
udziałem buka oraz lasów łęgowych i olsowych. 

W krajobrazie gminy Solec Zdrój dominują zbiorowiska nieleśne występujące 
 wśród rozległych agrocenoz. Najwyższe walory przyrodnicze reprezentuje północno-
zachodnia część gminy wchodząca w skład Szanieckiego PK oraz obszary leśne. 



Najcenniejsze zbiorowiska kserotermiczne występują na Garbie Pińczowskim na 
terenach nieprzydatnych dla rolnictwa.  
Interesujące są również zbiorowiska torfowiskowe oraz łąkowo-bagienne,  rozwijające 
się w dolinach rzek. Osobliwością są tu zbiorowiska roślinności halofilnej, które 
rozwinęły się w okolicach Solca Zdroju i związane są z występowaniem źródeł słonych 
wód mineralnych. 

Solec Zdrój należy do najuboższych gmin województwa pod względem lesistości. 
Lasy zajmują zaledwie 8,7% powierzchni gminy (województwo — 27,4%, kraj — 
28,4%). Jest to związane z występowaniem dobrych jakościowo gleb, które były 
intensywnie użytkowane rolniczo. Największe kompleksy leśne występują na północny-
zachód od Magierowa i na południowy-zachód od Solca Zdroju. Lokalnie występują 
również mniejsze i rozproszone lasy. 

Lasy gminy charakteryzują się wysokim udziałem siedlisk korzystnych dla celów 
produkcyjnych. Znaczący jest też udział upraw plantacyjnych drzew szybkorosnących. 
Pod względem siedliskowym obszary leśne są zróżnicowane. Występują tu siedliska 
boru świeżego, mieszanego, mieszanego świeżego, mieszanego wilgotnego, lasu 
mieszanego i olsu. Gatunkami spotykanymi najczęściej są: sosna, dąb, topola, brzoza, 
klon, jawor, buk, modrzew i olcha. Ciekawą strukturę drzewostanu posiada Park 
Uzdrowiskowy. Lasy państwowe położone w strefie uzdrowiskowej „C” zostały uznane 
za lasy ochronne. Istotnym elementem krajobrazu są zadrzewienia i zakrzewienia. 
Występują one na terenie całej gminy i częściowo rekompensują jej niską lesistość. Są 
zróżnicowane pod względem wielkości i składu gatunkowego. Spotyka się pojedyncze 
drzewa, zadrzewienia grupowe, rzędowe, sporadycznie powierzchniowe. Pełnią ważne 
funkcje ekologiczne (wiatrochronne, wodochronne, biocenotyczne, zapobiegają erozji). 
Ze względu na niską lesistość gminy wymagają one ochrony przed 
zagospodarowaniem na inne cele. 

 Pomniki przyrody 

Na obszarze uzdrowiska znajdują się następujące pomniki przyrody: 

1. Głaz narzutowy w miejscowości Chinków objęty ochrona na mocy zarządzenia Nr 
23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody, 

2. Zespół jaskiń krasowych w miejscowości Kików objęty ochroną na mocy uchwały Nr 
XXVII/141/2001Rady Gminy Solec Zdrój z dnia   27 kwietnia 2001 r. w sprawie 



objęcia ochroną pomnika przyrody nieożywionej zespołu jaskiń krasowych na 
terenie gminy Solec Zdrój                                                                                                                                                            

 Na terenie Gminy Solec Zdrój znajdują się ujęcia wód leczniczych o bardzo 
dobrych właściwościach. Z tego względu gmina została włączona do obszaru 
uzdrowiskowego Busko Zdrój – Solec Zdrój. Ze względu na teren uzdrowiska 
praktycznie cały obszar gminy został objęty strefami ochrony. Fakt ten ogranicza 
możliwości lokowania na terenie gminy przemysłu lub budowania obiektów mogących 
zakłócić równowagę ekologiczną regionu. Możliwe jest jednak wykorzystanie potencjału 
ekologicznego gminy do celów turystyczno – zdrowotno – rekreacyjnych. Na terenie 
gminy występują także Szaniecki Park Krajobrazowy (północno-wschodnia część 
gminy) oraz Solecko-Opatowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Z tego względu 
wszelkie działania podejmowane na chronionych terenach muszą być zgodne z 
odpowiednimi przepisami, przede wszystkim z Ustawą o Ochronie Przyrody i Planem 
Ochrony Zespołu Parków Ponidzia.  W celu ochrony warunków środowiska naturalnego 
w Gminie Solec Zdrój, ważnych i niezbędnych dla prowadzenia oraz rozwijania 
lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników 
środowiskowych, ustanowione zostały dla uzdrowiska obszary ochrony uzdrowiskowej ( 
A, B i C ), które obejmują jego funkcjonalne części. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 6                                                                                
Obszar uzdrowiska - Stefy ochrony uzdrowiskowej 
 
Obszar uzdrowiska Solec Zdrój zawarty jest w granicach administracyjnych gminy 
posiadając powierzchnię 84,9 km2, ograniczony strefą „C” ochrony uzdrowiskowej  i   
obejmujący 19 sołectw gminy Solec Zdrój. 
 
Są nimi sołectwa: 
Chinków, Kików, Ludwinów, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, 
Sułkowice, Świniary, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagajów-
Kolonia, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków 

W skład obszaru uzdrowiska Solec Zdrój wchodzą  3 strefy ochrony uzdrowiskowej „A”, 
„B”, „C”.  Strefa „A’ ochrony uzdrowiskowej  zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych  (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm), 
przeznaczona jest do prowadzenia działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego 
w ściśle określonym obszarze w którym istnieć powinny ściśle określone warunki co do 
powierzchni, zabudowy, wskaźników terenów zieleni itp. Powierzchnię strefy „A” 
ochrony uzdrowiskowej w uzdrowisku Solec Zdrój wyliczono w oparciu o chłonność 
uzdrowiska przyjmując 800 pacjentów. Biorąc pod uwagę że w uzdrowisku opartym na 
parkach uzdrowiskowych na 1 przebywającego w strefie „A” pacjenta i turystę powinno 
przypadać 500m2 zieleni, minimalna  wielkość powierzchni tej strefy powinna w Solcu 
Zdroju wynosić  500x 800 = 40 ha - co stanowi powierzchnię 75% terenów zieleni, do 
której należy dodać pozostałe 25% na zabudowę tj. 10 ha i 10 % na rozbudowę 
przyszłościową uzdrowiska tj. 5 ha,  co w sumie wyniesie około 55 ha. Biorąc pod 
uwagę iż w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Solec Zdrój 
planowany jest dalszy rozwój lecznictwa uzdrowiskowego, co będzie powodowało 
zwiększenie ilości pacjentów i turystów w dzielnicy uzdrowiskowej, przyjmującej w 
przyszłości około 1200 pacjentów ( z około 600 w chwili obecnej). 

Przyjmując zwiększenie ilości przebywających w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej 
pacjentów i turystów, powierzchnię strefy  „A” ochrony uzdrowiskowej wyznaczono dla 
uzdrowiska Solec o  znacznie większej powierzchni (……. ha)                                                        

 



Na obszarze  uzdrowiska  Solec Zdrój  wyodrębnione zostały : 

1) Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej 

Obejmuje w Solcu Zdroju całą dzielnicę lecznictwa uzdrowiskowego wraz z Parkiem 
Zdrojowym i jest funkcjonalnym przedłużeniem najbliższego otoczenia zakładów i 
urządzeń lecznictwa zdrojowego, a w szczególności prewentoriów i sanatoriów 
uzdrowiskowych  oraz   zakładów  przyrodoleczniczych  i  pijalni  wód  mineralnych. 
Znajdują się tutaj też urządzenia, które służą bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb 
przyrodolecznictwa oraz tereny bezpośredniej penetracji kuracjuszy, a także tereny 
przewidziane pod rozwój funkcji leczniczo-uzdrowiskowej. Zagospodarowanie tego 
obszaru winno w maksymalnym stopniu stwarzać warunki mające istotne znaczenie dla 
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dlatego też na obszarze tym zastrzeżonych 
jest szereg czynności, których podjęcie, ze względu na ich oddziaływanie na warunki 
naturalne i czynniki środowiskowe uzdrowiska jest ściśle kontrolowane. 
Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni … ha, i 
wyliczony wskaźnik terenów zieleni ……, 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. Zarys strefy A ochrony 
uzdrowiskowej przedstawiony jest w załączniku graficznym operatu. 
2) Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej 
 Obejmuje część obszaru gminy Solec-Zdrój przylegającą do obszaru strefy „A” 
ochrony uzdrowiskowej, strefa ta  ze względu na zagospodarowanie i sposób 
użytkowania ma charakter ochronny dla podstawowej strefy ochrony uzdrowiskowej „A”. 
Przeznaczona jest dlaj budownictwa mieszkaniowego, usługi  dla mieszkańców stałych, 
dla budowy zaplecz techniczno-gospodarczych niezbędnych dla  funkcjonowania 
dzielnicy  lecznictwa uzdrowiskowego oraz dla lokalizacji urządzeń sportowych, 
turystycznych itp. 
 Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 543 ha, i 
wyliczony wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych)……… stanowi 
bezpośrednią ochronę uzdrowiskowej strefy „A” 
 
 
 



3) Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej 
 W przypadku Solca Zdroju obszar C obejmuje  powierzchnie całej gminy. Pełni 
ona funkcję otuliny uzdrowiska i jego głównymi zadaniami są ochrona krajobrazu, 
ochrona właściwości leczniczych klimatu, ochrona przed hałasem, ochrona przed  
wprowadzeniem na obszar bezpośrednio przyległy do uzdrowiska funkcji kolizyjnych, 
zarezerwowanie terenów pod urządzenia sportowe i rekreacyjne położone w pewnej 
odległości od uzdrowiska w celu pełnego wykorzystania walorów turystycznych i 
krajobrazowych regionu. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej  obejmuje obszar o 
powierzchni ….. ha, i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (terenów biologicznie 
czynnych) ………. i stanowi granicę obszaru uzdrowiska. 
Powierzchnia uzdrowiska Solec Zdrój równa jest powierzchni sumy wszystkich stref i i 
stanowi  8490 ha. 

     
    OPIS STREF OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

 
W celu ochrony naturalnych niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz kształtowania innych czynników środowiskowych dla uzdrowiska 
Solec Zdrój, ustala się obszary ochrony uzdrowiskowej, które w zależności od 
przeznaczenia i rodzaju czynności zastrzeżonych obejmują następujące  strefy: 

 
1. STREFĘ „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ  -  która przebiega : 
 - od północy od punktu 1 usytuowanego na północ od kościoła przy skrzyżowaniu 
ulic Leśnej, Kościelnej i Cichej, następnie wzdłuż północnej granicy ul. Kościelnej do 
punktu 2 dz.nr 75, następnie skręcana 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 wschodniej  
dz.nr 675/1 do pkt.6 o współrzędnych X= 5438196 Y= 4623134,61 tj. po granicy działki 
nr572/5  a następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 572/6  do punktu nr 6a o 
współrzędnych X= 5438138,38  Y=4623298,25, następnie biegnie na południe wzdłuż 
zachodniej granicy działek o nr. 573, 574, 575, 576/1, 577, 578 do punktu 7 o 
współrzędnych X=5437882,54   Y= 4623187,52. Dalej biegnie wzdłuż wschodniej 
granicy działek nr. 581, 580, 572,2 tj wzdłuż ul. Partyzantów przez most na strumieniu 
Rzoska, drogą biegnącą do miejscowości Wełnin do punktu 8. 
kierunku wschodnim do ul Partyzantów pkt.7 o współrzędnych X= 5438052,47 
Y=4623291,94, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy ul. 



Partyzantów poprzez most na strumieniu Rzoska, drogą biegnącą do miejscowości 
Wełnin do pkt.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 skrzyżowanie 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 zachodnim 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 zachodnim granicą tej działki i 
dalej w kierunku zachodnim granicą działki nr. 539 do ul. Leśnej do pkt.15, następnie 
zachodnią granicą u. Leśnej do pkt.1. 
Współrzędne punktów strefy „A” ochrony uzdrowiskowej 

    Pkt. 1  X= 5438408,50             Y=4622964,95 
    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= 5438196,24             Y=4623134,61 
    Pkt. 6a X= 5438138,38            Y=4623298,25 
    Pkt. 7  X= 5437882,54             Y=4623187,52 
    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 

 
2. STREFĘ „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ – która przebiega: 
-  od północy od pkt.4 stanowiącego skrzyżowanie 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 wschodnia 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 granica 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 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 zachodnia 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 
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 
     Pkt. 13    X= 5436949,28          Y=  4623888,89 
     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 
 
3. STREFĘ „C” OCHRONY UZDROWISKOWEJ ograniczoną granicami 
administracyjnymi gminy Solec Zdrój, przebiegającymi po granicach krańcowych 
sołectw. 
 W strefach ochrony uzdrowiskowej „A”, „B”, „C”  uzdrowiska Solec Zdrój zgodnie z art. 
38 ust 1 pkt 1, 2, 3  ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 



uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 
(Dz.U. Nr 167 poz.1399 z późn. zm) obowiązują zapisane w tym artykule czynności 
zabronione.                                                                                             

    W strefie „A” zabrania się:   
a)lokalizacji zakładów przemysłowych, 
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji  
obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy, 
c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i 
campingowych, 
d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów 
ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i 
miejscach wyznaczonych przez gminę, 
e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 
1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), 
f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i  
Nr 90, poz. 756), 
g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów 
sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału, 
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc 
sanatoryjnych w obiekcie, 
j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub 
zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych 
telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji 
radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, 
k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), zakłócających 
proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej 
ciszę nocną w godz. 22-6, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w 
harmonogramie imprez gminnych, 
l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 
odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie 
ryb, garbarnie, 
m) wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B" i „C"; 



W strefie „B”, obejmującej obszar przyległy do strefy "A" i stanowiący jej otoczenie, 
który jest przeznaczony dla nie mających negatywnego wpływu na właściwości 
lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w 
procesie leczenia obiektów  usługowych,  
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa 
mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób 
przebywających na tym obszarze lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem, zabrania się 
a)lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, 
punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, 
b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami 
towarzyszącymi, 
c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale 
elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 
m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i 
składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów 
uciążliwych dla środowiska, 
d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 
f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę 
istniejących stosunków gruntowo-wodnych, 
g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, dostawczych i autobusów, 
h) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C"; 
W strefie „C”, przyległej do strefy "B" i stanowiącej jej otoczenie, obejmującej 
obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz 
ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych zabrania się: 
a) nieplanowanego wyrębu drzew, 
b)prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, 
w tym zakładów przemysłowych, 
d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia 
przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.                                                                                                                                                                          

 
 



 
Załącznik nr. 7                                                                          

                                                                                                             
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 
kierunki lecznicze uzdrowiska Solec Zdrój, wskazania i przeciwwskazania do 
leczenia uzdrowiskowego w Solcu Zdroju 
 
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Solcu Zdroju prowadzą swoją działalność 
leczniczą w oparciu przede wszystkim o solanki chlorkowo-jodkowo-bromkowo-
siarczkowe, których głównym składnikiem jest siarkowodór oraz siarczki i 
wodorosiarczki soli alkalicznych. Stężenie ok.103 mg związków siarki dwuwartościowej 
w jednym litrze wody i wysoka mineralizacja powoduje, że jest to najsilniejsza woda 
lecznicza w Polsce a także jedna z najsilniejszych w Europie. 
Gmina Solec Zdrój posiada dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotne, prowadzące 
świadczenia zdrowotne w zakresie  lecznictwa uzdrowiskowego. 
 NZOZ Uzdrowisko Solec Zdrój Sp. z o.o., będący własnością prywatną, rodzinną rodu 
Daniewskich i Dzianottów posiada 3 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakład 
przyrodoleczniczy, składający się z dwóch obiektów. 
 

1. Sanatorium „Jasna”   
2. Sanatorium „Świt”   
3.  Przychodnia uzdrowiskowa  
4.  Zakład przyrodoleczniczy ( w neoklasycznych Łazienkach ) 
4a. Zakład fizjoterapii  

         
 Poza zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, Spółka posiada dwa obiekty 

pensjonatowe „Prus” i „Irenę” przeznaczone dla pacjentów korzystających z lecznictwa 
ambulatoryjnego. 

 
Ad 1) Sanatorium „Jasna” 
 
Założone w 1910 r., stanowi obiekt wolnostojący przy wejściu do Parku Zdrojowego. 
Jest to budynek 3 kondygnacyjny bez wind, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. 
Obiekt posiada centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Ogólny stan techniczny 
budynku dobry. W sanatorium znajduje się 34 pokoje dla pacjentów w tym 5 pokoi 
jednoosobowych (średnia pow. 15 m2), 15 pokoi dwuosobowych (średnia pow. 20 m2), i 
14 pokoi wieloosobowych (średnia pow. 30 m2). Ogólna ilość łóżek wynosi w tym 
sanatorium  - 79. W obiekcie znajduje się 1 gabinet lekarski o pow. 15 m2 oraz 1 
gabinet pielęgniarsko- zabiegowy o pow. 45 m2. 
Ponadto na terenie obiektu znajdują się : 
1) świetlica ( 45 m2 



2) pomieszczenia sanitarne i socjalne. 
 
Lecznictwo 
W sanatorium prowadzone są profile lecznicze w zakresie narządu ruchu, dermatologii i 
reumatologii. 
W sanatorium zatrudnionych jest 4 lekarzy i 5 pielęgniarek oraz 3 pokojowe.. Na terenie 
obiektu nie ma zakładu przyrodoleczniczego, pacjenci korzystają z zakładów 
przyrodoleczniczych oddalonych od sanatorium od 100m (zakład fizjoterapii) do 800m ( 
zakład kąpielowy). Pacjenci mogą korzystać z transportu podstawianego przez Spółkę.  
 
Ad 2)  Sanatorium „Świt” 
 
Założone zostało  w 1918 r, położone jest przed 
wejściem do Parku Zdrojowego. 
Jest to budynek 3 kondygnacyjny bez wind, wentylacja 
mechaniczna i grawitacyjna. Obiekt posiada centralne 
ogrzewanie z własnej kotłowni. Ogólny stan techniczny 
budynku dobry. W sanatorium znajduje się 48 pokoi dla 
pacjentów w tym 13 pokoi jednoosobowych (średnia 
pow. 15 m2), 24 pokoi dwuosobowych (średnia pow. 20 
m2), i 11 pokoi wieloosobowych (średnia pow. 30 m2).  
Ogólna ilość łóżek wynosi w tym sanatorium -  94.  
W obiekcie znajdują się 2 gabinety  lekarskie o pow. 15 m2 każdy, oraz 2 gabinety 
pielęgniarsko- zabiegowe o pow. 20 m2.każdy. 
 
Ponadto na terenie obiektu znajduje się : 
1) sala koncertowa 
2) kawiarnia 
3) pomieszczenia sanitarne i socjalne 
4) centralna recepcja 
5) magazynki podręczne 
 
W sanatorium Świt znajduje się punkt żywienia z liczbą miejsc 165, pracujący na 2 
zmiany 
 
Lecznictwo 
 
W sanatorium prowadzone są profile lecznicze w zakresie narządu ruchu, dermatologii i 
reumatologii. W sanatorium zatrudnionych jest 4 lekarzy i 5 pielęgniarek, dietetyczka, 
personel kuchni (13) oraz 3 pokojowe.. Na terenie obiektu nie ma zakładu 
przyrodoleczniczego, pacjenci podobnie jak z sanatorium „Jasna” korzystają z zakładów 



przyrodoleczniczych wolnostojących nie znajdujących się bezpośrednio w obiekcie.  
Pacjenci mogą korzystać z transportu podstawianego przez Spółkę.  Łączna ilość łóżek 
sanatoryjnych sanatorium Jasna i Świt wynosi 173 + lecznictwo ambulatoryjne. 
 
Ad 3) Przychodnia uzdrowiskowa 
 
Przychodnia uzdrowiskowa mieszcząca się w sanatorium „Świt” prowadzi działalność w 
zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. Zatrudnia 3 lekarzy o specjalnościach z 
balneologii, dermatologii i reumatologii oraz 2 pielęgniarki. W przychodni znajduje się 
specjalistyczna poradnia uzdrowiskowa i laboratorium badania krwi i moczu. 
Wyposażona jest w sprzęt ogólno diagnostyczny i sprzęt pierwszej pomocy. 
 
Ad 4) Zakład przyrodoleczniczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakład przyrodoleczniczy w którym świadczone są zabiegi dla pacjentów sanatorium 
„Jasna” i sanatorium Świt” znajduje się w dwóch obiektach położonych w parku 
zdrojowym. 
Podstawowym obiektem zakładu przyrodoleczniczego są zabytkowe Łazienki, 
zbudowane w latach 1923 – 1925 w stylu neoklasycznym. W obiekcie łazienek 
świadczone są usługi związane z kąpielami siarczkowymi, hydroterapią, peloidoterapią, 
inhalacjami i krioterapią. 
 
Ad 4a)  Zakład fizjoterapii stanowiący oddział łazienek wykonuje zabiegi w zakresie 
fizykoterapii, masaży i gimnastyki leczniczej. 
Ogólnie dziennie wydawane jest w zakładach przyrodoleczniczych około 600 zabiegów 
na  istniejących 50 stanowiskach. W zakładach zatrudnionych je jest 21 osób w tym 9 
pielęgniarek, pozostała kadra to fizykoterapeuci, masażyści i kąpielowe. W zakładzie 



znajduje się gabinet zabiegowo-pielęgniarski o pow. 15 m.kw oraz 6 pomieszczeń 
sanitarnych. 
Podstawowe zabiegi wykonywane w zakładzie przyrodoleczniczym 
Kąpiele siarczkowe są to kąpiele w solankach siarczkowych, chlorkowo-sodowych, 
bromkowych, jodkowych, borowych, zawierających też wiele innych mikroelementów jak 
wapń, magnez, lit, żelazo, stront, selen, mangan. Głównym czynnikiem aktywnym wód 
leczniczych Solca –solanek siarczkowych jest jon siarczkowy, który bardzo dobrze 
wchłania się przez skórę i drogą krwi dostaje się do wszystkich tkanek organizmu. 
Wpływa on na procesy oksydoredukcyjne powodując w ustroju wzrost aktywności 
hormonów, witamin i enzymów. Kąpiele siarczkowe działają przeciw zapalnie i 
regenująco na tkankę łączną, powodują spadek kwasu moczowego w surowicy krwi, 
obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zwiększają poziom 
immunoglobulin, mają także działanie odtruwające przy zatruciach metalami ciężkimi 
jak ołów, arsen, bizmut i rtęć. Pod wpływem Kąpieli siarczkowych procesy chorobowe w 
skórze ulegają zahamowaniu, zaś procesy regeneracji chorego naskórka przebiegają 
szybciej. 
1. Zawijania  borowinowe Borowina jest rodzajem torfu leczniczego o specyficznych 

właściwościach fizykochemicznych. Czynnikami leczniczymi są ciała estrogenie, 
kwasy huminowe, witaminy, białka, żywice, woski i garbniki. Okłady borowinowe 
wykonuje się w leczeniu stanów zapalnych układu kostno-stawowego, zapaleniach 
okołostawowych, nerwobólach i zespołach bólowych kręgosłupa. Powodują 
rozluźnienie mięśni, zwiększają ukrwienie i przepływ chłonki. Stosuje się je w 
zespołach bólowych kręgosłupa, w dyskopatiach w chorobie Bechterewa, w stanach 
pourazowych i wielu innych chorobach narządów uchu. 

2. Kąpiele kwasowęgloweWoda do kąpieli (CO2) uzyskiwana jest poprzez nasycenie 
wody bezwodnikiem kwasu węglowego. Zawarty w wodzie bezwodnik kwasu 
węglowego wydziela się na skórze w postaci pęcherzyków gazu i powoduje 
rozszerzenie naczyń włosowatych, tętniczych i żylnych. Powoduje to obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi, oraz zwolnienie akcjiserca. Kąpiele CO@ działają także 
uspakająco i kojąco. Najczęściej stosuje się je w chorobach serca w okresie 
wyrównanego krążenia, chorobie Raynauda, chorobie Burgera, miażdżycy tętnic 
kończyn dolnych, nerwicach i otyłości. 

Zabiegi uzupełniające świadczone w 
Solcu Zdroju 

a. Kąpiele czterokomorowe 
b. Masaż klasyczny 
c. Masaż podwodny 
d. Masaż wirowy 
e. Masaż wibracyjny 
f. Laser 



g. Krioterapia 
h. Magnetronie 
i. MRS 2000 
j. Diadynamic 
k. Ultradźwięki 
l. Galwanizacja 
m. Jonoforeza 
n. Prądy interferencyjne 
o. Terapuls 
p. Lampa Solur 
q. Lampa bioptron 
r. Lampa kwarcowa 
s. Natryski 
t. Inhalacje 
u. Plastry borowinowe 
v. Kinezyterapia indywidualna 
w. Gimnastyka Zbiorowa 

 
 
 
 
2.Centrum Rehabilitacji „Malinowy „Zdrój” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Centrum  Rehabilitacji  „Malinowy „Zdrój” położone jest  w nowo wybudowanym, 
luksusowym obiekcie z ogólną ilością łóżek 195. Malinowy Zdrój - Solec został otwarty 
w październiku 2005 roku. To bardzo komfortowy, trzypiętrowy obiekt o wysokim 
standardzie. Jako pierwszy w Polsce otrzymał europejski certyfikat Medical Wellness. 
Mając na względzie komfort pacjentów, strefa lecznicza, rekreacyjna  gastronomiczna i 
hotelowa znajdują się w tym samym budynku .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ośrodek nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmowani są 
pacjenci pełnopłatni na leczenie stacjonarne i ambulatoryjne. Ogólna liczba łóżek 
wynosi 195. 
Lecznictwo: 
Obsada lekarska, pielęgniarska i zabiegowa:  

1) 3 lekarzy o specjalności balneologia i medycyna fizykalna, ponadto są to 
specjaliści w profilach rehabilitacji, chorób wewnętrznych i dermatologii. 
Opieka lekarska zabezpieczona jest od godz. 8 do 16. Po godz.16 dyżury 
pod telefonem. 

2) 3 mgr rehabilitacji 
3) 4 pielęgniarki 
4) 6 masażystów 
5) 11 licencjonowanych fizykoterapeutów  

Stanowiska do kąpieli siarczkowych – 10 wanien napełnianych automatycznie,  
Zabiegi borowinowe – pasta borowinowa z Bochni stosowana w postaci zawiesiny do 
kąpieli w wannie oraz częściowych okładów (4 stanowiska). 
Inhalacje stosowane są z solanki zabłockiej, oprócz inhalacji w zakładzie znajduje się 
grota solna. 



Zakład przyrodoleczniczy  prowadzi ponadto; 
1) Fizykoterapię wykonywaną  w pełnym zakresie  
2) Zabiegi  w  kriosaunie jednoosobowej i stosuje się również krioterapię miejscową 
3) Natryski szkockie 
4) Masaże podwodne 
5) Gimnastykę zbiorową i indywidualną 

      6) Zakład posiada basen z hydromasażami do gimnastyki leczniczej oraz saunę 
fińską ziołową i parową. 
Dla aktywnych pacjentów z zakresu sportu i rekreacji Malinowy Zdrój posiada: 
* fitness 
* tory do gry w kręgle,bilard, darts, piłkarzyki 
* na pobliskim zalewie do wypożyczenia kajaki i 
rowery wodne 
* ciekawe trasy na wycieczki rowerowe i 
spacery 
* mini golf 
Ponadto w obiekcie są: telewizja kablowa / 
satelitarna, Internet. 
 
 
Obiekty gastronomiczne 
- Restauracja, kawiarnia 
- Bar 
Odnowa biologiczna: 
- Solarium, sauna 
- Masaż, siłownię 
 Miejsca rekreacyjne, kort tenisowy 
- Sala konferencyjna 
- Świetlica 
Ugodnienia dla niepełnosprawnych 
- Podjazdy dla wózków / windy/ 
- Inne: pokoje dla osób niepełnosprawnych połączone wewnętrznie 
 
POKOJE 
 Sanatorium posiada 105 pokoi (jednoosobowe, dwuosobowe i apartamenty, w tym  
pokoje dla niepełnosprawnych połączone wewnętrznymi drzwiami z pokojem dla 



opiekuna). Pokoje są wyposażone w łazienkę, TV - SAT, radio, telefon, łącze 
internetowe , sejf oraz balkon. Z każdego balkonu rozciąga się wspaniały widok na 
Zalew Solecki lub Park Zdrojowy.   
CENTRUM REHABILITACYJNE oferuje kąpiele w najlepszej solance siarczkowej na 
świecie, o 5-krotnie silniejszym stężeniu związków siarki niż w sanatoriach w Busku 
Zdroju. Wspierana profesjonalną terapią ruchową z elementami Metody McKenziego i 
koncepcją PNF pozwala pacjentom osiągnąć znakomite rezultaty w leczeniu urazowych 
i przewlekłych schorzeń narządu ruchu, schorzeniach reumatologicznych i wielu innych 

dolegliwościach. Wszystko w powiązaniu z odpowiednią dietą, troskliwą opieką i 
edukację prozdrowotną. Do leczenia stosuje klasyczne zabiegi balneologiczne takie jak 
:kąpiele siarczkowe o stężeniu indywidualnie dobranym dla pacjenta, kąpiele w 
zawiesinie borowinowej, kwasowęglowe, zawijania borowinowe, dopełnione przez 
zabiegi z zakresu hydroterapii, kinezyterapii i fizykoterapii oraz różne formy masażu. To 
kompleksowe postępowanie lecznicze daje najlepsze rezultaty w rehabilitacji, leczeniu 
chorób przewlekłych i profilaktyce. Rodzaje zabiegów i parametry dobierane są 
indywidualnie dla każdego pacjenta co daje gwarancję osiągnięcia długotrwałych 
efektów leczniczych. Istnieje również możliwość łączenia programu leczniczego z 
kosmetyką i odnową biologiczną. Leczy się choroby zwyrodnieniowe stawów 
biodrowych, kolanowych, kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, 
gościecłuszczycowy, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( ZZSK ),dyskopatie, 
fibromyalgie, osteoporozę, chorobę niedokrwienną kończyn dolnych, choroby skóry  
(łuszczycę, łojotok, blizny po oparzeniach i pooperacyjne) choroby neurologiczne (rwy 
kulszowe i barkowe, niedowłady), powikłania cukrzycy (angopatie i neuropatie), stany 
pourazowe narządów ruchu (po złamaniach, zwichnięciach, urazach sportowych, 
"bolesny bark" , "łokieć tenisisty"), nerwice wegetatywne.  



Proponuje szeroką gamę zabiegów odmładzających skórę, poprawiających 
samopoczucie, relaksacyjnych oraz upiększających. Zapewniamy skuteczną terapię w 
oparciu o najlepsze kosmetyki wyselekcjonowanych firm oraz nowoczesne rozwiązania 
technologiczne. Proponuje m.in. kąpiele perełkowe, kapsułę młodości, masaże oraz 
hydromasaże, koloroterapię, aromaterapię, terapię algami i solą morską, zabiegi 
ujędrniające ciało i twarz,  
 
Urządzenia Lecznictwa uzdrowiskowego    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
1) basen rehabilitacyjny / w Malinowym Zdroju/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) park zdrojowy o powierzchni 11 ha 
 
3) pijalnia wód / w Łazienkach/ 
 
4) ścieżki zdrowotne w obszarze parku zdrojowego 
 
 



          
 W oparciu o wydane świadectwa wód leczniczych i leczniczego klimatu, zespół 
opracowujący operat  po konsultacjach z lekarzami uzdrowiskowymi o specjalnościach 
z balneologii i medycyny uzdrowiskowej, proponuje dla uzdrowiska Solec zdrój 
następujące kierunki lecznicze:                
 
         P RO P O N O W A N E  K I E R U N K I  L E C Z N I C Z E 
                                 dla Uzdrowiska Solec – Zdrój 
 
    
1. CHOROBY ORTOPEDYCZNO-URAZOWE 
2. CHOROBY REUMATOLOGICZNE 
3. CHOROBY DERMATOLOGICZNE 
4. CHOROBY NEUROLOGICZNE 
 
 
PRZECIWWSKAZANIA   I WSKAZANIA  DO LECZENIA     UZDROWISKOWEGO  

W UZDROWISKU SOLEC ZDRÓJ 
 

Przeciwwskazania i wskazania do leczenia uzdrowiskowego, w uzdrowisku Solec Zdrój 
określone zostały na warunkach ogólnych dla poszczególnych profili, zgodnie z  
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania 
i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.                                    
 
 
PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE I KARDIOLOGICZNE DO LECZENIA 
UZDROWISKOWEGO w Uzdrowisku SOLEC -  ZDRÓJ 

1. ostre choroby zakaźne;     
2. choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, 

grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);     
3. ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych 

nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);     
4. wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;     
5. choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym 

(kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, 
krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do 
uwięźnięcia i inne);     

6. pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;     



7. niewydolność wątroby;     
8. skazy krwotoczne;     
9. choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;     
10. głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w 

funkcjonowaniu społecznym;     
11. organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze, 
12. zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;     
13. choroby wyniszczające układowe;     
14. ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;     
15. dużego stopnia nie trzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza);     
16. zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;     
17. padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka 

skroniowa);     
18. czynna choroba nowotworowa;     
19. stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka 

złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów 
nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w 
przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od 
zakończenia leczenia;     

20. ciąża i okres karmienia;  
21. choroby niedokrwienne serca, takie jak:  

a. stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS - 
stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,  

b. niestabilna choroba niedokrwienna serca,  
c. zawał mięśnia sercowego,  
d. chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,  
e. chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową > 35 %,  
f. chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową; 

22. zaburzenia rytmu serca, takie jak:  
a. zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem 

układu przewodzącego,  
b. utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia 

przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,  
c. zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub 

częstoskurczów nawrotnych,  



d. migotanie komór w wywiadzie, z wyjątkiem migotania komór we wczesnej 
fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,  

e. częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub 
częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną 
chorobą serca,  

f. częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych; 
23. zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez 

zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;  
24. choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej;  
25. kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;  
26. infekcyjne zapalenie wsierdzia;  

1.Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia) 
 
Szczegółowe wskazania: 
  
1)szpital uzdrowiskowy: 

a) T92, T93, T09, S32 - stany po urazach kończyn, kręgosłupa, miednicy 6-8 
tygodni od urazu, 

b) S32, T08 - stany po złamaniach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia, 
c) N33 - pęcherz neurogenny w przebiegu tetraparaplegii, 
d) T94 - stany po urazach wielonarządowych leczonych zachowawczo i operacyjnie 

      e) T29 - stany po oparzeniach, bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, 
f) T12 - wczesne stany po złamaniach kości kończyn dolnych, 
g) T05 - wczesne stany po amputacjach kończyn z przyczyn urazowych i 

naczyniowych po zaopatrzeniu w tymczasową protezę, 
h) Z96 - wczesne stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych i 

kolanowych, 
i) M50 - wczesne stany po operacjach dysku szyjnego i lędźwiowego, 
j) T02 - następstwa po złamaniach kości i stawów z dużym ograniczeniem 

sprawności i zanikami mięśni, 
k) T09 - stany po urazach kręgosłupa z częściowym uszkodzeniem rdzenia, 
l) Z98 - stany po zabiegach operacyjnych kości i stawów z dużym ograniczeniem 

ruchów, najlepiej po przebiegu wczesnej rehabilitacji, 
m) Z98, Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu, 
n) Z98 - stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji, 



o) T31 - stany po oparzeniach kończyn z przykurczami i ograniczeniem ruchów; 
 2) sanatorium uzdrowiskowe: 

a) S33 - następstwa po urazach, chorobach stawów i aparatu więzadłowego z 
ograniczeniem ruchów, 

b) Z98, Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu, 
c) Q 65-70 - wady wrodzone układu ruchu bez utrwalonych zniekształceń, 
d) M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, 
e) M41 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa niedużego stopnia, 
f) rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób 

ortopedyczno-urazowych; 
 3) leczenie ambulatoryjne: 

a) S23, 33, 39, 43, 46, 53, 56, 63, 66, 73, 76, 83, 86, 93, 96, 97 - stany po urazach 
tkanek miękkich - mięśni, więzadeł, torebek stawowych przy niedużym 
ograniczeniu ruchów, 

b) M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, 
c) M41 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa niedużego stopnia 
d) rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób 

ortopedyczno-urazowych. 
 
Szczegółowe przeciwwskazania: 
 
 1) T10, T12 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem 

rzekomym lub powikłane zapaleniem kości i szpiku; 
 2) T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, powikłane z odleżynami z 

niezdolnością do podstawowej samoobsługi; 
 3) M99 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną 

zdolnością do samoobsługi; 
 4) M86 - zapalenie szpiku kostnego z przetokami z odczynem ogólnym; 
 5) M86 - choroby kości i tkanek miękkich z odczynem osteolitycznym, zapaleniem 

kości. 
Choroby reumatologiczne (reumatologia) 
 
Szczegółowe wskazania: 
  
1)szpital uzdrowiskowy: 



a) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, w 
szczególności bezpośrednio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego, 

b) M06 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV po zabiegach 
operacyjnych, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, 

c) M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (postać wielostawowa), 
d) M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów w okresie remisji (postać 

skąpostawowa), 
e) M32 - toczeń rumieniowaty w okresie remisji, 
f) M34 - twardzina układowa, 
g) M07 - atropatie łuszczycowe, 
h) M35 - polimialgia reumatyczna, 
i) M13 - zapalenie stawów z zajęciem kręgosłupa ZZSK, Zespół Rejtera ze 

znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej lecz z zachowaną samoobsługą, 
j) M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych i małych ze 

znacznym ograniczeniem sprawności czynnościowych, 
k) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ze znacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej z objawami neurologicznymi, 
l) M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 

chondrokalcynoza i inne) w okresie przewlekłym z zaawansowanymi zmianami 
stawowymi, 

m) zespoły bólowe z grupy reumatyzmu tkanek miękkich - fibromialgia, 
n) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych; 

 2) sanatorium uzdrowiskowe: 
a) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, 
b) M07 - atropatie łuszczycowe, 
c) M35 - polimialgia reumatyczna, 

      d) M45, 46, 49 - zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z  
niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów, 

e) M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych z niewielkim 
ograniczeniem sprawności czynnościowej oraz małych z niewielkim i średnim 
ograniczeniem sprawności czynnościowej, 

f) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem 
sprawności ruchowej, 

g) M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 
chondrokalcynoza i inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi, 

h) M70-79 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie, 



i) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatoidalnych; 
3)leczenie ambulatoryjne: 

a) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I i II oraz w 1 stopniu 
sprawności czynnościowej, 

b) M45, 46, 49 - zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z 
niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów, 

c) M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych małych z niewielkim lub 
średnim ograniczeniem sprawności ruchowej, 

d) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem 
sprawności ruchowej, 

e) M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 
chondrokalcytoza i inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi, 

f) M70-79 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie o małym nasileniu objawów. 
 
Szczegółowe przeciwwskazania: 
  
1)M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w 4 stopniu sprawności czynnościowej 

(unieruchomienie w łóżku); 
 2) M06, M05 - znaczne zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu 

stawów (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe); 
 3) M06, M05 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu RZS i ZZSK 

uniemożliwiające podstawową samoobsługę; 
 4) M06, M05 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń 

reumatoidalnych; 
 5) G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze 

wskazaniem do operacji; 
 6) I73 - martwicze zapalenie naczyń w okresie ostrego rzutu; 
 
 7)M13, M89 - infekcyjne zapalenie kości i stawów, ostre i przewlekłe w okresieostrego 
rzutu 
Choroby układu nerwowego (neurologia) 
 
Szczegółowe wskazania: 
 1) szpital uzdrowiskowy: 



a) T08 - złamanie kręgosłupa z następstwami neurologicznymi bezpośrednio po 
leczeniu szpitalnym, 

b) I64 - wczesne stany po udarach mózgowych z niedowładami, 
c) T90 - stany po urazach czaszkowo-mózgowych z objawami neurologicznymi, 

bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, 
d) D33, G99 - stany po zabiegach operacyjnych guzów mózgu i rdzenia z objawami 

neurologicznymi, 
e) I64, G81 - następstwa po udarach mózgowych z zachowaną zdolnością do 

podstawowej samoobsługi, najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji, 
f) T90 - następstwa po urazach czaszkowo-mózgowych z objawami ubytkowymi, 

najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji, 
g) G09 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 3-6 miesięcy 

od przebytego zapalenia, 
h) D33 - stany po operacjach łagodnych guzów mózgu i rdzenia, 
i) T08 - następstwa po złamaniach kręgosłupa z niedowładami z zachowaną 

zdolnością do samoobsługi, najlepiej po wczesnej rehabilitacji, 
j) G55 - stany po operacji wypadniętego dysku, 
k) G80 - porażenie mózgowe dziecięce ze znaczną dysfunkcją ruchową (wózek) z 

zachowaną jednak zdolnością do samoobsługi, 
l) G35 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie 

zaawansowanym, 
m) G20, G21 - choroba Parkinsona ze znacznym ograniczeniem chodu, ale z 

zachowaną podstawową samoobsługą; 
 2) sanatorium uzdrowiskowe: 

a) G09 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 6 miesięcy 
od przebytego zapalenia, 

b) G55 - stany po operacji wypadniętego dysku (3 miesiące po zabiegu), 
c) G04 - stany po zapaleniu poprzecznym i połowicznym rdzenia, 
d) G54 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym i podostrym, 
e) G80 - porażenie mózgowe dziecięce z zachowaną zdolnością chodzenia, 
f) G35 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie 

początkowym o przebiegu łagodnym lub w okresie remisji, 
g) G20, G21 - choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną 

pełną samoobsługą, 
h) G54 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie podostrym, 
i) G61 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego, 



j) T94 - następstwa po urazach nerwów obwodowych, 
k) G61, 62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym 

postacie nieobjawowe; 
 3) leczenie ambulatoryjne: 

a) G54 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym lub remisji, 
b) G20 - choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną 

samoobsługą, 
c) G54 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie przewlekłym lub remisji, 
d) G61 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego, 
e) G61, 62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym 

postacie nieobjawione, 
f) G90 - nerwice narządowe (zaburzenia układu wegetatywnego). 

Szczegółowe przeciwwskazania: 
 1) T08 - stany po urazach kręgosłupa z tetraplegią z odleżynami; 
 2) T90, G09, T81 - stany pourazowe, pozapalne lub pooperacyjne mózgu, rdzenia i 

inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową 
samoobsługę; 

 3) I64 - stany po 2-3 udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afrazją 
sensoryczną i motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną 
niesprawnością; 

 4) G40 - padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub 
częściej); 

 5) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub często powtarzającymi się 
rzutami. 

Choroby skóry (dermatologia) 
Szczegółowe wskazania: 
 1) szpital uzdrowiskowy: 

a) choroby alergiczne skóry: 
     –L20 - atopowe zapalenie skóry, 
     –L50 - pokrzywka atopowa, 

– L20 - neurodermitis, 
– L50 - pokrzywka neurogenna przewlekła, 
– L28 - przewlekły liszaj, świerzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde), 
– L24 - wyprysk przewlekły i kontaktowy, 

b) choroby naczyniowe: 
– D78, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych, 



– J77 - choroba Raynauda, 
c) L40 - łuszczyca zwykła i jej odmiany, 
d) M34, L94 - kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa, 
e) L97 - choroba żylakowa kończyn dolnych: żylaki podudzi z wypryskiem 

przewlekłym, przewlekłe owrzodzenie żylakowe podudzi, 
f) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,  
g) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy, 
h) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym: 

– L24 - wyprysk zawodowy, 
– L24 - trądzik zawodowy, 
– L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, 

i) termiczne uszkodzenia skóry: 
– T33 - odmroziny, 
– T69 - sinica kończyn, 

j) L29 - choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd 
zlokalizowany, 

k) L90 - zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość 
sromu i żołędzi, 

l) zaburzenia rogowacenia naskórka: 
– Q80 - rybia łuska, 
– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp, 

m) schorzenia łojotokowe skóry: 
– L21 - łojotokowe zapalenie skóry, 
– L26 - złuszczenia łuszczycowate, 
– L71 - trądzik różowaty, 
– L70 - trądzik ropowiczy; 

 2) sanatorium uzdrowiskowe: 
a) choroby alergiczne skóry w małym i średnim stopniu zaawansowania: 

– L20 - atopowe zapalenie skóry, 
– L50 - pokrzywka atopowa 
– L20 - neurodermitis, 
– L50 - pokrzywka neurogenna przewlekła, 
– L28 - świerzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde), 
– L24 - wyprysk przewlekły, 

b) choroby naczyniowe w małym i średnim stopniu zaawansowania: 
– D78, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych, 



– J77 - choroba Raynauda, 
c) L40 - łuszczyca zwykła i jej odmiany, 
d) L41 - przyłuszczyca grudkowa, 
e) M34, L94 - kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa, 
f) L97 - choroba żylakowa kończyn dolnych: żylaki podudzi z wypryskiem 

przewlekłym, przewlekłe owrzodzenie żylakowe podudzi, 
g) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,  
h) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy, 
i) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym: 

– L24 - wyprysk zawodowy, 
– L24 - trądzik zawodowy, 
– L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, 

j) termiczne uszkodzenia skóry: 
– T33 - odmroziny, 
– T69 - sinica kończyn, 

k) L29 - choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd 
zlokalizowany, 

l) L90 - zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość 
sromu i żołędzi, 

m) zaburzenia rogowacenia naskórka w średnim stopniu zaawansowania: 
– Q80 - rybia łuska, 
– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp, 

n) schorzenia łojotokowe skóry w średnim stopniu zaawansowania: 
– L21 - łojotokowe zapalenie skóry, 
– L26 - złuszczenia łuszczycowate, 
– L71 - trądzik różowaty, 
– L70 - trądzik ropowiczy, 

o) choroby włosów: L63 - łysienie plackowate,  
p) L80 - bielactwo; 

  
3)leczenie ambulatoryjne: 

a) L40 - łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany, 
b) zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania: 

– Q80 - rybia łuska, 
– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp, 

c) schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania: 



– L21 - łojotokowe zapalenie skóry, 
– L26 - złuszczenia łuszczycowate, 
– L71 - trądzik różowaty, 
– L70 - trądzik ropowiczy, 

d) L80 - bielactwo. 
Szczegółowe przeciwwskazania: 
 1) M34, L93 - kolagenozy - twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z daleko 

posuniętymi zmianami narządowymi; 
 2) L57, 56 - fotodermatozy; 
 3) L40 - łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia 

szpitalnego; 
 4) L23 - ostre alergiczne choroby skóry; 
 5) L97 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zapalnymi; 
 6) L99 - ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe; 
 7) L30 - erytrodermia; 
 8) L98 - dermatozy zawodowe w okresie ostrym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Załącznik nr 7 
 
Naturalne surowce lecznicze na terenie uzdrowiska 
1)Opis odwiertów  i wód leczniczych 
2) Dokumentacje uzdrowiskowych zakładów górniczych 
3) Świadectwa  potwierdzające własności lecznicze wód z poszczególnych odwiertów 
Ad 1) Rozwój Solca Zdroju związany jest z solnymi źródłami. Warzelnia soli istniała tu 
od XVII w. do roku 1812. Zakład zdrojowy (drewniane łazienki) powstał w latach 1835 – 
37. Wykorzystano do jego uruchomienia dwa dawne szyby: jeden po robotach 
wiertniczych prowadzonych tu w 1825 r. w celu znalezienia soli kuchennej. Wodę 
czerpano z szybów konnym kieratem. W latach 1923-25 wybudowano obecny zakład 
przyrodoleczniczy w miejsce spalonych w 1921 drewnianych łazienek. Położony w 
Niecce Soleckiej Solec Zdrój, obfituje w słone źródła zawierające siarkowodór, należące 
do słabo mineralizowanych, oraz wyjątkowo silnie mineralizowanych. Pierwszą analizę 
chemiczną wody ze „Zdroju Soleckiego” wykonał prof. Kijatewski z Warszawy w 1838 r. 
Wody siarczkowe Solca (chlorkowo-siarczanowo-sodowe oraz chlorkowo-sodowo-
jodkowe-bromkowe) należą do najsilniejszych tego typu wód uzdrowisk Europy.  

SUROWCE  MINERALNE 
Kopaliny występujące na terenie gminy to: surowce węglanowe (wapienie i 

margle), surowce ilaste (iły krakowieckie i lessy), piaski, torfy, a przede wszystkim wody 
mineralne. 
Surowce węglanowe — na terenie gminy występują wapienie wieku jurajskiego, 
kredowego i trzeciorzędowego. Ze względu na znaczne rozprzestrzenienie oraz łatwość 
eksploatacji i obróbki przedmiotem wydobycia były głównie trzeciorzędowe wapienie 
litotamniowe. Były one wykorzystywane przez miejscową ludność jako materiał 
budowlany. W rejonie miejscowości Piestrzec omawiany surowiec był pozyskiwany na 
dość znaczną skalę, choć rejon ten nie posiada dostatecznie udokumentowanych 
zasobów. Starsze, jurajskie i kredowe wapienie i margle występują w północno- 
zachodniej części gminy. Zasięg ich rozprzestrzenienia jest niewielki. Wydobywano je 
ze złoża Skotniki zlokalizowanego na pograniczu z gminą Busko Zdrój. Były także 
pozyskiwane dla celów lokalnych przez miejscową ludność. Wyrobiska znajdują się w 
okolicach Sułkowic, Kikowa i Magierowa. Surowce węglanowe występujące na terenie 
gminy nie zostały dokładnie udokumentowane. Jedynie dla rejonów Piestrzca, Kikowa i 



wspomnianych Skotnik wykonano badania własności fizyczno-mechanicznych i składu 
chemicznego oraz określono zasoby. Występujące w złożach Piestrzec i Kików 
wapienie litotamniowe, wykazują  przydatność do produkcji elementów płytowych i 
wykładzin na pionowe ściany wewnętrzne. Ze względu na zbyt małą wytrzymałość nie 
należy ich stosować na posadzki i stropy. Obecnie na terenie gminy nie prowadzi się 
wydobycia tego surowca. Surowce wapienne występują w następujących złożach: 
Skotniki — złoże wapieni jurajskich i kredowych, zlokalizowane na pograniczu z gminą 
Busko Zdrój. Karta rejestracyjna 1981 r., gdzie udokumentowano zasoby 4810,7 tys. 
ton, do produkcji kruszywa drogowego. Złoże było eksploatowane, obecnie nie 
prowadzi się wydobycia. 
Kików — złoże wapieni trzeciorzędowych. Sprawozdanie geologiczne z 1981 r. Zasoby 
szacunkowe 2000 tys. ton, surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego i 
bloków. 
Piestrzec 1 — złoże wapieni trzeciorzędowych. Sprawozdanie geologiczne z 1981 r. 
Zasobów nie liczono. Surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego. Złoże 
niegdyś eksploatowane dorywczo, obecnie nie użytkowane.  

 
Surowce ilaste — zasoby tych surowców są znaczne, ze względu na szerokie 
rozprzestrzenienie występowania iłów krakowieckich, zwłaszcza w centralnej części 
gminy. Dokumentacje geologiczne opracowano dla złóż Zielonki I i Zielonki II. Ponadto 
dla złoża Włosnowice określono zasoby szacunkowe. 
Zielonki I — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, udokumentowane zasoby w 
kat. A+B+C1 5469 tys. ton. Surowiec wykazuje przydatność do produkcji cegły 
dziurawki. Złoże było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia. Zasoby wg 
stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 2717 tys. ton. 
Zielonki II – złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych o udokumentowanych 
zasobach w kat. C2  7352 m3. Surowiec może być wykorzystywany do produkcji 
wyrobów drążonych, grubościennych i cienkościennych. Złoże nie było eksploatowane.  
Włosnowice — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, dla którego sporządzono 
opinię geologiczną (1974 r.) określając zasoby szacunkowe 45 tys. m3. Występujące tu 
iły są dobrym surowcem do produkcji cegły pełnej. 
Lessy, zalegające płatami na obszarze Wału Pińczowskiego, były niegdyś w niewielkim 
stopniu wykorzystywane przez miejscową ludność (np. w rejonie Kikowa  czy 
Magierowa). Obecnie złoża lessów nie są rozpoznane i wykorzystywane. Wobec 
szerokiego występowania iłów krakowieckich, które są znacznie lepszym surowcem dla 
potrzeb ceramiki budowlanej, wykorzystanie lessów byłoby nieuzasadnione. 



Piaski — na terenie gminy występują piaski czwartorzędowe pochodzenia rzecznego, 
lodowcowego, eolicznego, piaski tarasów akumulacyjnych rzek oraz w okolicach 
Włosnowic, niewielka wkładka piasków trzeciorzędowych w iłach. 
Piaski eoliczne — występują rozległymi płatami w postaci piasków przewianych lub 
wydm w okolicach Piestrzca, Zborowa, Żukowa, Piasku Małego, Strażnika, Zagajowa i 
Wełnina, gdzie jest największa ilość odkrywek po lokalnym wydobyciu. Jedynym 
udokumentowanym jest złoże Kików, dla którego sporządzono w 1988 r. kartę 
rejestracyjną, gdzie określono zasoby surowca na 450,2 tys. ton przydatnego jako 
kruszywo budowlane do zapraw i betonów oraz jako drobne kruszywo drogowe. Złoże 
było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia. Zasoby wg stanu na 
31.12.2004 r. wynoszą 421 tys. ton. 
Piaski pochodzenia lodowcowego — były wydobywane dla potrzeb miejscowej ludności 
w wielu odkrywkach w rejonie miejscowości: Sułkowice, Kamienna Góra, Zborów i 
Strażnik. Charakteryzują się słabym wysortowaniem i niewielką miąższością. Nie ma 
opracowań geologicznych dokumentujących zasoby tego surowca. 
Piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych — zalegają w dolinach cieków 
powierzchniowych. Największe obszarowo płaty występują na południu gminy, w rejonie 
Wełnina i Zielonek. Tu też dla złoża Wełnin przeprowadzono badania mające na celu 
określenie przydatności surowca do schudzania iłów. Surowiec, we fragmencie 
badanego obszaru, pole W-I, znajdującego się już poza granicami gminy Solec, 
wykazuje dobrą jakość. Zasoby szacunkowe dla pola W-I wynoszą 116 tys. ton. Pole 
W-II, ze względu na prawie całkowite zawodnienie i słabsze parametry jakościowe, 
uznano za negatywne. 
Torfy — były wykorzystywane przez miejscową ludność jako materiał opałowy. 
Eksploatowano je w okolicy miejscowości Błonie. Od dawna surowiec nie jest 
wykorzystywany i brak jest danych pozwalających na określenie jakości torfu.  
Obszary występowania w dolinach cieków to okolice miejscowości: Zagajów, Żuków, 
Wełnin-Świniary, Piestrzec i Trzebica. 
Wody mineralne — są najcenniejszym i aktualnie jedynym surowcem mineralnym 
eksploatowanym na terenie gminy. Wśród występujących tu wód wyróżniamy dwa 
zasadnicze typy. Są to wody chlorkowo-siarczanowo-sodowe i chlorkowo-sodowe. Oba 
typy wód są jednocześnie bromkowe, jodkowe i siarczanowe. Na potrzeby uzdrowiska 
eksploatowane jest złoże Solec Zdrój. Zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 0,96 
m3/h. Woda pobierana jest z trzech ujęć: „Szyb Solecki”, Solec 2 Karol” i „Solec 2B”.  
Ponadto ostatnio (w 2003 r.) udokumentowano jeszcze jedno złoże wód leczniczych — 
Wełnin.  



Uzdrowisko Solec Zdrój sp. z o.o., korzysta z czterech odwiertów wody siarczkowej                
(w tym jeden szyb pogłębiony odwiertem). Mineralizacja wody 17,0 -20,0 typu 
chlorkowo – sodowego, siarczkowa (126, 137, 46mg H2S/dcm3), jodkowa (5,73 – 7,41 
mg/dcm3. Do użytku jest mieszana w pojemnikach dębowych. 
Wody siarczkowe są eksploatowane: 
1)Szyb solecki o wydajności 10,94 m3 za dzień 
2)Solec 2 – Karol o wydajności 12.00 m3 za dzień 
3)Solec 2 B o wydajności do 2 m3 za dzień 
4) Wełnin o wydajności 3 m3/godz 
Między otworami: Solec 2- Karol i Solec 2B odległymi od siebie około 15 metrów istnieje 
kontakt hydrauliczny z opóźnieniem reakcji około doby. 
Wydajność z trzech źródeł wynosi na dobę 25 m3 a w okresie eksploatacji średnio 15,1 
m3/dobę. Stopień wykorzystania zasobów wynosi 41%.  
Średnio za rok wydobycie wynosi około 3 848,1 m3 
Eksploatacja  w 4 ujęciach wód leczniczych wynosi średnio w granicach do 290 dni w 
roku, w  zależności od potrzeb zakładu przyrodoleczniczego. Najwięcej dni eksploatuje 
się ujęcie Szyb Solecki a najmniej Solec 2 B. 
Depresja w ujęciach zależy od: głębokości do zwierciadła wody przed eksploatacją,  
wydajności pompy i czasu eksploatacji. Praca pompy na ujęciu Szyb Solecki sterowana 
jest poziomem napełnienia zbiornika (wyłącznik pływakowy, natomiast na ujęciu Solec 2 
– Karol i Solec 2B pompy załączane SA ręcznie, a wyłączane wyłącznikiem „Cluwo” na 
zadanej głębokości lub ręcznie , na mniejszej. 
W ostatnich latach zmodernizowano Szyb Solecki, modernizując ujęcie wody leczniczej. 
Coroczne analizy pomiarów i obserwacji stacjonarnych parametrów oraz analizy 
wskaźnikowe wód w porównywalnych latach eksploatacji nie wykazują  na trwałe i 
negatywne zmiany położenia zwierciadeł wody w poszczególnych ujęciach oraz zmian 
własności fizyko- chemicznych eksploatowanej kopaliny. 
W przeprowadzanych corocznie badaniach,  stwierdza się że wydobywana  woda nie 
zawiera pierwiastków szkodliwych w ilościach określonych zarządzeniem Ministra 
Zdrowia z 13 kwietnia 2006 r.  
Ujęcia posiadają obszar ochrony górniczej, który jest zobrazowany na załączonej mapie 
w części graficznej. 
Koncesję na eksploatowanie powyższych ujęć posiada Spółka Uzdrowisko - Solec. 
Solec-Zdrój — złoże o zasobach wg stanu na 31.12.2004r. 0,96 m3/h 

 Ujęcie — Szyb Solecki — głęb. 170 m, zasoby eksploatacyjne Qe = 0,46m3/h 
przy depresji Se=30m; 



  - Otwór — Solec 2 Karol — głęb. 121,6 m, zasoby Qe=0.5 m3/h przy depresji Se 
=   75 m; 

 Otwór — Solec 2B (nie ma zatwierdzonych zasobów, jest traktowany jako otwór 
zastępczy dla Solec 2 Karol) — głęb. 121,3 m. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją z dnia 
27.10.1992r. udzielił koncesji nr 42/92 na wydobycie wód leczniczych Przedsiębiorstwu 
Państwowemu „Uzdrowisko Busko-Solec”. 
Dnia 26.05.1997 r. koncesja ta została zmieniona  decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poprzez dopisanie granic obszaru i 
terenu górniczego. W dniu 11.03.1999 r. koncesja została ponownie zmieniona decyzją 
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poprzez zmianę nazwy  
koncesjonariuszy po przekształceniu się przedsiębiorstwa w „Uzdrowisko Busko-Solec” 
S.A. 
Kolejna zmiana koncesji została dokonana decyzją Ministra Środowiska z dnia 
10.04.2000 r. w związku ze zmianą nazwy przedsiębiorcy na „Uzdrowisko Busko-Zdrój” 
S.A. Dnia 5.06.2002 r. decyzją Ministra Środowiska przeniesiono koncesję na 
wydobywanie wód leczniczych ze złoża Solec na rzecz Uzdrowiska Solec-Zdrój. 
Ostatnia zmiana koncesji wynikała z konieczności zmiany granic obszaru i terenu 
górniczego podyktowaną powstaniem nowego złoża wód leczniczych — Wełnin. W dniu 
28.10.2003 r. Minister Środowiska zmienił koncesję 42/92 ustalając nowe granice 
obszaru i terenu górniczego złoża Solec-Zdrój. Koncesja została udzielona na okres 31 
lat. 
2. Centrum rehabilitacji „Malinowy Zdrój” posiada odwiert z wodą leczniczą  chlorkowo-
sodową, siarczkową, bromkowo-jodkową z ujęcia Wełnin, zawierająca u źródła S (II) 
750-789mg/dm3, z czego ponad 50% stanowi siarkowodór lotny, pozostałą ilością są 
wodorosiarczki. Mineralizacja 30,899 – 33,405 g/dcm3. Do stosowania kąpieli stosuje 
się pięciokrotne rozcieńczenie. Woda w stosunku zabiegowym zawiera 152H2S 
mg/dcm3   oraz  rozcieńczoną zawartość pozostałych składników. 
 Wełnin — odwiert głęb. 170 m. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną (2003 r.), 
zasoby złoża Wełnin wynoszą 3.0m3/h. Jest to woda do kąpieli leczniczych. Od 
listopada 2005 r. złoże jest eksploatowane na podstawie — koncesja Nr 11/2003 z dnia 
28 października 2003 r. na wydobycie wód leczniczych ze złoża Wełnin wydana przez 
Ministra Środowiska, która została przeniesiona dnia 14 grudnia 2004 r. na rzecz 
„Malinowy Zdrój” Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie. Koncesja została wydana na okres 
20 lat. 



Powyższa koncesja  została wydana Panu Tomaszowi Kalicie zam. w Krakowie, 
obejmuje obszar miejscowości Wełnin, Zielonki, Kolonia Zielonki, Dąbrówka i Ludwinów 
w gminie Solec Zdrój. 
Dla złoża „Wełnin”  wyznaczono obszar górniczy równy terenowi górniczemu o 
powierzchni 5 617 312,5 m2 , przedstawiony na mapach w skali 1:10 000 i 1:25 000, 
którego granice wyznaczają punkty załamania o współrzędnych dołączonych do 
powyższej informacji. 
Załącznikiem do części opisowej naturalnych surowców leczniczych dołącza się pełną 
dokumentację zakładu górniczego w tym koncesję i podstawowe dane techniczne 
otworów na terenie obszaru górniczego w Gminie Solec Zdrój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 



Załącznik  nr 8 
 Dokumentacja klimatyczna 
1)  Charakterystyka klimatu Uzdrowiska Solec Zdrój 

2) Dokumentacja ze świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu   
wystawione przez PAN w Warszawie 

K L I M A T 

Uzdrowisko Solec Zdrój leży w obrębie jednostki geograficznej zwanej Niecką 
Solecką. Rozciąga się ona na łagodnym zboczu wzniesienia o wysokości około 170 m. 
n. p. m. nad rzeka Rzęską. Solec Zdrój jest położony w regionie bioklimatycznym 
„południowo-wschodnim” w podregionie o zwiększonej bodźcowości termicznej. Jest 
uzdrowiskiem nizinnym o typie klimatu słabo bodźcowym. W Solcu nie prowadzono i nie 
prowadzi się obserwacji meterologicznych, dlatego dane klimatyczne opierają się na 
wynikach pomiarów wykonywanych na posterunku meterologicznym w Szańcu w 
pobliżu Buska, w odległości 23 km na północny –zachód od Solca. Solec Zdrój 
położony jest na obszarze o stosunkowo wysokich rocznych sumach godzin ze słońcem 
w roku. Biorąc pod uwagę dane obserwacyjne można stwierdzić, że średnia roczna 
temperatura powietrza wynosi 80, średnia lipca 17,30, a średnia stycznia -3,40. Liczba 
dni charakterystycznymi progowymi wartościami temperatury średnio w roku jest 
następująca: 341 dni gorących, 2 dni upalne, 21 mroźnych i 2 dni bardzo mroźne. Okres 
szczególnie dobrego nasłonecznienia dla regionu wypada pomiędzy czerwcem, 
a wrześniem. W okresie zimowym nasłonecznienie gminy jest znacznie słabsze, dość 
często spotykane są długie okresy dni bezsłonecznych. 

Na całym obszarze Niecki Nidziańskiej przeważają wiatry z sektora zachodniego. 
Suma rocznych opadów wynosi 570 mm, najwyższe opady występują w lecie w sierpniu 
powyżej 80 mm. Największe opady występujące latem,  najczęściej mają charakter 
przelotny i burzowy Średnia roczna dni z opadem około 173, nie przekracza normy 
przyjmowanej dla uzdrowisk (183 dni). Burze nad badanym obszarem notuje się od 
kwietnia do października. Średnie roczne opady na terenie gminy kształtują się na 
poziomie około 600 mm. Stopień nasłonecznienia regionu kształtuje się na poziomie 
około 150-155 dni w roku. Dni z mgłą najczęściej są obserwowane jesienią i pod koniec 
zimy. Pokrywa śnieżna zalega od listopada do marca, sporadycznie także w kwietniu i 
październiku. 



Zanieczyszczenie powietrza 

W Solcu Zdroju stan higieniczny powietrza nie budzi zastrzeżeń. Średnio dobowe 
stężenie pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu kształtują się poniżej 
obowiązujących norm. Ze względu na położenie oraz brak rozwiniętego przemysłu, w 
szczególności przemysłu ciężkiego, środowisko naturalne gminy nie wykazuje 
znaczących zanieczyszczeń. 

WARUNKI  KLIMATYCZNE 
Gmina Solec Zdrój leży w strefie klimatycznej charakterystycznej dla wyżyn 

środkowych z przejściem w klimat podgórskich nizin i kotlin. Jest to przejście od 
dominacji cech klimatu kontynentalnego (wysoka średnia temperatura roczna, duża 
częstość opadów, krótsza zima, dłuższe lato i dłuższy okres wegetacyjny). Wg 
warunków agroklimatycznych w półroczu letnim gmina znajduje się w agroklimacie 
umiarkowanym wilgotnym i umiarkowanie ciepłym i słonecznym. Wartości średnie 
poszczególnych elementów metorologicznych za okres wieloletni charakteryzujących 
klimat gminy przedstawiają się następująco: 
 średnia roczna temperatura powietrza — 8°C 
 średnia temperatura w styczniu — –3,3°C 
 średnia temperatura w kwietniu — 8,0°C 
 średnia temperatura w lipcu — 18°C 
 średnia temperatura w październiku — 8°C 
 średni opad roczny — 600 mm, 
 średnia suma opadu w półroczu letnim — 440 mm 
 średnia roczna liczba dni z opadem — 173 
 średnia data powstawania pokrywy śnieżnej — 20.XI 
 średnia data zaniku pokrywy śnieżnej — 20.III 
 średnia liczba dni z pokrywą śnieżną — 70 
 średnia liczba dni z pokrywą śnieżną powyżej 20 cm — 10 
 średnia roczna liczba dni z burzą — 20  
 przeważają wiatry słabe, których prędkość nie przekracza 5 m/s 
 częstość wiatrów z poszczególnych sektorów: 

- zachodniego — 32% 
- północnego — 15% 
- wschodniego — 18% 
- południowego — 15% 



 średnia suma parowania wskaźnikowego — 450 mm 
 
 wilgotność względna powietrza — 80% 
 średnia amplituda roczna temperatury powietrza (różnica miedzy temperaturą 
         średnią miesiąca najcieplejszego i najzimniejszego w roku — 21°C 
 średnia liczba dni przymrozkowych — 77 
 czas trwania okresu wegetacyjnego — 218 dni 
 średnie daty pierwszych jesiennych przymrozków — 10.X. (najwcześniejsze 10-

15.IX.) 
 średnie daty ostatnich wiosennych przymrozków — 30.IV. (najpóźniejszych 

31.V.) 
 średnia liczba mgieł w październiku (w miesiącu z największą liczba mgieł) — 8, 

w tym 30% o długotrwałości powyżej 6 h. 
 

Warunki klimatyczne Solca Zdroju są porównywalne z klimatem Buska Zdroju o 
umiarkowanej amplitudzie elementów meteorologicznych. Klimat ten charakteryzuje się 
wysoką średnią roczną średnią roczną dni ciepłych (200–220 dni) oraz średnią 
temperaturą roczną ok. 8°C. Dni bardzo mroźnych (z temp. poniżej 10°C), a także 
upalnych (powyżej 30°C) jest niewiele. Działają umiarkowane bodźce termiczne 
korzystne dla osób o zmniejszonej sprawności ustrojowej. 

 
Warunki topoklimatyczne 

Powyższa ogólna charakterystyka warunków termicznych, wilgotnościowych, 
opadowych i wietrznych dotyczy całego obszaru badań. Zmienne warunki fizjograficzne 
(głównie rzeźba terenu) powodują pewne lokalne zróżnicowanie klimatu. Na tej 
podstawie wyróżniono i scharakteryzowano następujące jednostki topoklimatyczne: 
a) Topoklimat ciepły występujący w obrębie zboczy o ekspozycji południowej, 

południowo-zachodniej, zachodniej i wschodniej o bardzo dobrych warunkach 
klimatycznych. Tereny te charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solarnymi i 
termicznymi, dobrym przewietrzaniem, małą częstotliwością mgieł oraz krótszym 
okresem zalegania pokrywy śnieżnej. Wyróżniają się więc najbardziej korzystnymi  
warunkami topoklimatycznymi dla zabudowy mieszkaniowej, specjalnej oraz 
sadownictwa i warzywnictwa.  

b) Topoklimat wietrzny, właściwy dla obszarów płaskich o przeciętnych warunkach 
topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami 



solarnymi, dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, bardzo dobrym 
przewietrzaniem oraz małą częstotliwością występowania mgieł. Tereny te 
wyróżniają się korzystnymi warunkami do zabudowy mieszkaniowej oraz są 
wskazane dla uprawy roślin wszystkich odmian. 

c) Topoklimat chłodny, występujący na zboczach o północnej ekspozycji o mało 
korzystnych warunkach klimatycznych. Obszary te charakteryzują się najsłabszymi 
warunkami solarnymi (szczególnie jesienią i zimą), przeciętnymi warunkami 
termicznymi i wilgotnościowymi, dobrymi warunkami wietrznymi oraz dłuższym 
okresem zalegania pokrywy śnieżnej. Tereny te nie są wskazane do zabudowy 
mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz dla upraw wymagających znacznego 
nasłonecznienia.  

d) Topoklimat wilgotny, zastoiskowy, właściwy dla dolin rzecznych  
o niekorzystnych warunkach topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się 
gorszymi warunkami solarnymi, niekorzystnymi warunkami termicznymi, 
wilgotnościowymi, dużą częstotliwością występowania mgieł, słabą wentylacją  
i utrudnionymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Często występuje 
na nich niekorzystne zjawisko inwersji termicznej, co jest następstwem 
wychłodzenia się podłoża wskutek wypromieniowania ciepła pobranego w ciągu 
dnia przez grunt. Powietrze chłodne znajdujące się w warstwie przygruntowej, na 
skutek niewielkich spadków dolin ora zapór utrudniających jego spływ zalegać może 
stosunkowo długo w ich obrębie, nawet do późnych godzin przedpołudniowych. 
Doliny stanowią rynny spływu chłodnego i wilgotnego powietrza, przez co mają 
wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego. Obszary te są niekorzystne dla 
lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz wprowadzania zieleni wysokiej. Jednocześnie 
wskazane są dla łąk i upraw odpornych na niskie temperatury i wymagających 
znacznej wilgoci.  

e) Topoklimat umiarkowany właściwy obszarom zabudowanym. Charakteryzuje 
się bardziej zróżnicowanym przebiegiem temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, zmniejszonymi prędkościami wiatru oraz zwiększonym  
zanieczyszczeniem powietrza w stosunku do terenów sąsiednich. W obrębie 
terenów o intensywnej zabudowie mieszkaniowej nie jest wskazana lokalizacja 
obiektów uciążliwych i szkodliwych dla otoczenia. Należy dążyć do zwiększenia 
powierzchni zielonych (parki, skwery) w celu poprawy warunków higieny atmosfery i 
samooczyszczania się środowiska.  



f) Topoklimat wilgotny, zastoiskowy, właściwy dla dolin rzecznych  
o niekorzystnych warunkach topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się 
gorszymi warunkami solarnymi, niekorzystnymi warunkami termicznymi, 
wilgotnościowymi, dużą częstotliwością występowania mgieł, słabą wentylacją  
i utrudnionymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Często występuje 
na nich niekorzystne zjawisko inwersji termicznej, co jest następstwem 
wychłodzenia się podłoża wskutek wypromieniowania ciepła pobranego w ciągu 
dnia przez grunt. Powietrze chłodne znajdujące się w warstwie przygruntowej, na 
skutek niewielkich spadków dolin ora zapór utrudniających jego spływ zalegać może 
stosunkowo długo w ich obrębie, nawet do późnych godzin przedpołudniowych. 
Doliny stanowią rynny spływu chłodnego i wilgotnego powietrza, przez co mają 
wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego. Obszary te są niekorzystne dla 
lokalizacji wszelkiej zabudowy. 

 
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZAGROŻENIE HAŁASEM 
 
Powietrze atmosferyczne 
 

Ochrona powietrza, zgodnie z polskim prawodawstwem, polega na zapewnieniu 
jak najlepszej jego jakości, zwłaszcza poprzez utrzymanie zawartości substancji w 
powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych 
poziomach oraz poprzez zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są dotrzymane. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się w ramach państwowego monitoringu 
środowiska, w strefach, którymi są aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. 
oraz obszary powiatu nie wchodzące w skład aglomeracji. W województwie 
świętokrzyskim strefę stanowi każdy z powiatów ziemskich oraz miasto Kielce. Zgodnie 
z ustawą POŚ (art. 89), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje 
oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach za rok poprzedni, a następnie 
dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:  
 choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony  

o margines tolerancji,  
 choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a 
           poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,  
 substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.  



Dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom 
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji Wojewoda, po zasięgnięciu opinii 
właściwych starostów, określa w drodze rozporządzenia program ochrony powietrza, 
mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 
(margines tolerancji oznacza określoną w odrębnych przepisach wartość, o którą 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nie powoduje 
obowiązku opracowania programu ochrony powietrza) 
W roku 2004 dokonano oceny poziomu substancji w powietrzu w poszczególnych 
strefach i sporządzono ich klasyfikację. Klasyfikację wykonano dla każdego rodzaju 
zanieczyszczenia, a następnie na podstawie klas wynikowych określono jedną klasę 
ogólną, dla każdej strefy, ze względu na kryterium ochrony zdrowia oraz jedną klasę  
ogólną, ze względu na ochronę roślin. W klasyfikacji ogólnej klasa strefy odpowiada 
najmniej korzystnej klasie uzyskanej w klasyfikacji wg zanieczyszczeń. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami, co 
do działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości. 
Zakres działań wynikających z przedmiotowej oceny obejmuje: 
 w klasie A — utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie; 
 w klasie B — określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń, 
           dążenie do osiągnięcia stężeń poniżej poziomów dopuszczalnych; 
 w klasie C — określenie potencjalnych obszarów przekroczeń wartość 
          i dopuszczalnych stężeń oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o 
           margines tolerancji, opracowanie programu ochrony powietrza. 

Obszar powiatu buskiego, w skład którego wchodzi gmina Solec Zdrój został 
zaliczony wg obydwu kryteriów dla klasy A. Na terenie gminy Solec Zdrój nie występują 
duże obiekty przemysłowe o zwiększonej emisji gazów i pyłów do powietrza 
atmosferycznego. Duży wpływ na stan czystości powietrza ma także emisja niska, która 
pochodzi z lokalnych kotłowni, palenisk indywidualnych oraz środków transportu. 
Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek 
urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i 
wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. Należy jednak dodać, 
że przechodzi się coraz częściej na ekologiczne paliwo gazowe w efekcie prowadzonej 
gazyfikacji wsi. Miejscowość Solec Zdrój, jak i cała gmina, są zasilane gazociągiem 
magistralnym wysokiego ciśnienia relacji Tarnów — Połaniec z odgałęzieniem w 
Zborowie do Kielc. 



Na stan czystości powietrza w gminie wpływają również ponadregionalne 
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe z aglomeracji krakowskiej. 

Niewielki jest wpływ na powietrze atmosferyczne siarkowodoru ulatniającego się 
z wód leczniczych w strefie Uzdrowiska. Zakład stosuje zabezpieczenia wylotów 
odwiertów i przykrycia zbiorników wody. Transport wody odbywa się szczelnymi 
rurociągami. 
 
Zagrożenie hałasem 

 
Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych występujących na danym 

obszarze. Wyrażony jest on sumarycznym poziomem hałasu środowiskowego. 
Głównymi źródłami hałasu są komunikacja i przemysł. W przypadku gminy Solec Zdrój 
większe znaczenie ma hałas komunikacyjny. Jest on najbardziej odczuwalny na 
terenach usytuowanych w pobliżu tras komunikacyjnych. Na pozostałych obszarach 
jego poziom uzależniony jest od odległości od dróg, zagospodarowania przestrzeni oraz 
stopnia ekranowania przez istniejące obiekty i zieleń. 

W 1995 roku został wykonany plan akustyczny dla miejscowości Solec Zdrój. 
Sporządzono go na podstawie pomiarów wykonanych na 38 stanowiskach 
zlokalizowanych przy ciągach komunikacyjnych o łącznej długości 9,6 km. 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, w tym: 1-go Maja, Kościelnej i Krakowskiej. 

Wnioski końcowe 

 Gmina Solec Zdrój leżąca na terenie Niecki Nidziańskiej stanowi obszar 
zlokalizowany pomiędzy Wyżyną Kielecko-Sandomierską, Wyżyną Krakowsko-
Częstochowską a Kotliną Sandomierską. Swoisty klimat gminy, z uwagi na osłonięcie 
od płn.-wsch. pasmem wzgórz Garbu Pińczowsko-Wójczańskiego, ma charakter 
wybitnie nizinny i charakteryzuje się: 

 znaczną zacisznością regionu, 
 dużym nasłonecznieniem, 
 małą wilgotnością powietrza, 
 wysoką amplitudą roczną temperatur. 



Klimat Solca-Zdroju jest dodatkowo modyfikowany przez sosnowy kompleks leśny 
o powierzchni 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. Solec Zdrój cechujący się warunkami solarnymi, 
termicznymi i wilgotnościowymi, a także czystym powietrzem spełnia warunki które 
sprzyjają leczeniu uzdrowiskowemu. 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                



                                                                                                                 Załącznik nr. 9    
                Perspektywy rozwoju uzdrowiska Solec Zdrój   
-  Plan zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Solec Zdrój posiada obowiązujący plan zagospodarowania 
przestrzennego, zaopiniowany pozytywnie przez Ministra Zdrowia dnia 30.03.2005 r.  

Podstawowym elementem ustaleń obowiązującego planu jest określenie 
przeznaczenia terenów i warunków ich zagospodarowania. Na całym obszarze objętym 
projektem planu obowiązują następujące zasady zagospodarowania przestrzennego: 
1) obowiązek uwzględniania ustaleń § dotyczących zagospodarowania stref ochrony 

uzdrowiskowej, 
2) ochrona istniejących układów przestrzennych wsi wraz z tradycyjną zabudową oraz 

podziałem pól, poprzez kontynuację naturalnych kierunków rozwoju wsi, 
3) ochrona walorów widokowych krajobrazu otwartego, terenów gleb o najwyższej 

przydatności rolniczej, terenów leśnych, istniejących użytków ekologicznych i 
proponowanych form ochrony przyrody, zbiorników i cieków wodnych oraz innych 
terenów na podstawie przepisów szczególnych poprzez wprowadzenie zakazu 
zabudowy na tych terenach, 

4) koncentracja projektowanego zainwestowania mieszkaniowego, usługowego i 
produkcyjnego, 

5) obowiązek realizacji zieleni: przydomowej (spełnienie wymogu zapewnienia 
odpowiedniej do rodzaju zabudowy zgodnie z § 22 pkt 2 powierzchni biologicznie 
czynnej); zieleni towarzyszącej, uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych i 
estetycznych terenu inwestycji usługowych i produkcyjnych; zieleni osłonowej w 
otoczeniu dysharmonijnych obiektów oraz inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej; zieleni izolacyjnej w otoczeniu obiektów uciążliwych, 

6) planowanie i realizację miejsc postojowych w zależności od rodzaju inwestycji na 
zasadach określonych w § 34 

7) zachowanie historycznie uwarunkowanych przestrzeni publicznych, ulic, placów, 
ciągów pieszych, zespołów zieleni, 

8) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym 
zagrożeniom: 



a) pokrycie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę również dla celów 
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniejący i  
rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę, wyposażenie w zewnętrzne hydranty, 
b) rozbudowa systemu alarmowania i powiadamiania mieszkańców wypadku 
zagrożenia, 
 
c)zapewnienie przelotowości istniejących i projektowanych dróg z możliwością 
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji mieszkańców na wypadek zagrożenia, 
d) przystosowanie istniejących i projektowanych podpiwniczeń budynków do 
wykonania w nich ukryć dla mieszkańców w przypadku zagrożenia 

 
WPŁYW  USTALEŃ   PLANU  NA  ŚRODOWISKO  PRZYRODNICZE 
1. Krajobraz i przekształcenia rzeźby terenu 

Podstawowym źródłem niekorzystnych zmian w krajobrazie będzie dalszy wzrost 
powierzchni terenów zainwestowanych, głównie przeznaczonych pod indywidualną 
zabudowę mieszkaniową i usługową. Zmiany krajobrazu terenów osiedleńczych 
uzależnione będą od sposobu zabudowy i zagospodarowania obszaru. Ustalenia 
dotyczące formy architektonicznej i intensywności zabudowy ograniczają możliwość 
powstawania obiektów o niekorzystnym wpływie na krajobraz. 

 Plan przestrzega zasad estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem 
realizowanych obiektów architketoniczno-budowlanych. Wyraża się to m.in. przyjętymi 
ustaleniami w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy przy 
uwzględnieniu istniejących walorów krajobrazowych. Dotyczy to m.in. ustaleń w 
zakresie wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji itp. 

Określono również minimalny procent powierzchni terenu przewidzianej pod 
zieleń. Dla terenów objętych projektem planu nałożono obowiązek wprowadzenia 
zieleni przydomowej, zieleni towarzyszącej, uwzględniającej ochronę walorów 
krajobrazowych i estetycznych terenu inwestycji usługowych i produkcyjnych; zieleni 
osłonowej w otoczeniu dysharmonijnych obiektów i inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zieleni izolacyjnej w otoczeniu obiektów uciążliwych. 
2. Oddziaływanie na stan i czystość wód. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców będą istniejące wodociągi. Plan 
nakłada obowiązek przyłączenia do sieci istniejącej i planowanej zabudowy na  
terenach położonych w jej sąsiedztwie. Na terenach oddalonych od istniejącej sieci 
wodociągowej dopuszcza się możliwość wykorzystania do zaopatrzenia w wodę 



indywidualnych ujęć wody, pod warunkiem zapewnienia jej jakości zgodnie z wymogami 
określonymi dla wody do picia. 

Zasady zagospodarowania i użytkowania terenu w granicach wyznaczonych stref 
ochronnych ujęć wody muszą być zgodnie z wymaganiami ustalonymi w decyzjach o 
ich ustanowieniu. 

Intensyfikacja zainwestowania na obszarze objętym projektem planu przyczyni 
się niewątpliwie do powstania większej ilości ścieków. Skutki oddziaływania zabudowy  
mieszkaniowej na środowisko wodne uzależnione będą również od rozwoju i jakości 
sieci kanalizacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność i szczelność 
kanalizacji w kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do wód 
gruntowych i powierzchniowych. O skuteczności lokalnych systemów odprowadzania 
ścieków i zmniejszenia rozmiarów zanieczyszczenia środowiska wodnego decydować 
będzie również skuteczność nadzoru i poziom świadomości ekologicznej użytkowników. 

Ochronie jakości wód powierzchniowych sprzyjać będzie wprowadzenie na 
obszarze całej gminy zakazu rolniczego wykorzystania ścieków komunalnych oraz 
zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu. Podobne skutkował będzie zakaz prowadzenia wzdłuż cieków wodnych, w ich 
pasie chronionym wszelkich przedsięwzięć, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich 
stan ekologiczny oraz zakaz niszczenia zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków 
wodnych (z wyjątkiem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych). 

Projekt planu nakłada obowiązek podłączenia istniejącej i planowanej zabudowa 
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w jej sąsiedztwie. Dla zabudowy 
rozproszonej i oddalonej od ciągów kanalizacyjnych ustalono zasadę stosowania 
indywidualnych rozwiązań z zakresie gospodarki ściekowej, z zachowaniem warunków 
określonych w przepisach szczególnych. Przewiduje się w takim przypadku budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych, bezodpływowych zbiorników 
ścieków usytuowanych w obrębie działki budowlanej, z których ścieki odwożone będą 
do punktów zlewnych nieczystości płynnych na terenie gminy. W części 
nieskanalizowanych sołectw planuje się budowę zorganizowanego  systemu kanalizacji 
sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków.  

Potencjalna wielkość i charakter zakładów usługowych nie daje podstaw do 
prognozowania znaczącego wzrostu ilości ścieków przemysłowych. Tym bardziej, że w 
strefie C ochrony uzdrowiska, która obejmuje całą gminę, zakazuje się lokalizacji 
nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym 
zakładów przemysłowych oraz prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię 
uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. Natomiast 



w strefie A i B obowiązuje zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących 
zakładów przemysłowych. 

Na obszarze gminy nie planuje się budowy zorganizowanego systemu 
odprowadzania wód opadowych. 
3. Wpływ na stan gleb 

Wpływ ustaleń planu na stan gleb ma duże znaczenia z racji rolniczego 
charakteru gminy (ponad 80% powierzchni gminy stanowią użytki rolne). Realizacja 
planu będzie związana z niewielkim zmniejszeniem terenów rolnych dla potrzeb 
zabudowy mieszkaniowej, rozbudowy układu drogowego oraz zalesień. 

Realizacja inwestycji komunikacyjnych oraz przewidywane nasilenie ruchu 
pojazdów (zwłaszcza na drodze krajowej) przyczynią się do wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, które z kolei wraz z opadami atmosferycznymi mogą 
przenikać do gleb. Ponadto należy się spodziewać podwyższenie udziału 
zanieczyszczeń powstających w wyniku zimowego utrzymania dróg. 

Wzrost ilości ścieków związany z powstaniem nowych terenów mieszkaniowych 
może spowodować zwiększenie ewentualnego przedostawania się ich do gruntów. W 
celu wyeliminowania takiego zagrożenia należy sukcesywnie dokonywać modernizacji 
kolektorów ściekowych. 

Poważnym zagrożeniem, które może wiązać się lokalnie ze wzrostem 
zanieczyszczenia gleb jest składowanie odpadów i środków chemicznych. Podobne 
problemy mogą stwarzać stacje paliw. W strefie ochrony uzdrowiska A obowiązuje 
całkowity zakaz lokalizacji składowisk odpadów stałych i płynnych, stacji paliw, punktów 
dystrybucji produktów naftowych i nawozów sztucznych. W strefie B wprowadzono 
zakaz lokalizacji i uruchamiania stacji paliw nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru 
strefy ochronnej „A” oraz zakaz uruchamiania punktów dystrybucji i składowania 
środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla 
środowiska. W całej gminie (strefa C) istnieje zakaz lokalizacji nowych uciążliwych 
obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych. 
 
4. Wpływ na jakość powietrza 

Na terenie gminy Solec zdrój nie są zlokalizowane duże źródła emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wprowadzanie pyłów i gazów do 
atmosfery związane jest tutaj głównie z dwoma źródłami, jakimi są obiekty kubaturowe i 
źródła komunikacyjne. Pierwsza grupa dotyczy ogrzewania budynków i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Obecnie wiele obiektów istniejących na obszarze objętym 
planem jest ogrzewane przez kotłownie opalane węglem i koksem, co w znacznym 



stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Dla nowej zabudowy 
realizowanej w oparciu o ustalenia zawarte w  planie ustala się, że do celów 
grzewczych będą wykorzystywane indywidualne źródła ciepła z paleniskami na paliwa 
przyjazne środowisku, które nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm 
zanieczyszczenia powietrza. Stan sanitarny powietrza w gminie zależał więc będzie od 
przestrzegania przez mieszkańców zapisów projektu planu oraz od napływu 
zanieczyszczeń z zewnątrz. Obniżeniu poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza nie 
sprzyja fakt, że tylko część sołectw w gminie posiada sieć gazową. Na obszarach nie 
zgazyfikowanych projekt planu dopuszcza możliwość budowy indywidualnych instalacji 
zbiornikowych gazu. 

Na terenach przeznaczonych pod usługi dodatkowymi emitorami gazów i pyłów 
mogą być ewentualne instalacje związane z działalnością usługową. Ewentualna 
uciążliwość obiektów, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, w tym 
zakresie nie może wykraczać poza teren, do którego prowadzący działalność posiada 
tytuł prawny 

Należy podkreślić, że w strefie C ochrony uzdrowiska, która obejmuje całą 
gminę, zakazuje się lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych  
uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych oraz prowadzenia działań 
mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości 
lecznicze klimatu. Natomiast w strefie A i B obowiązuje zakaz lokalizacji nowych oraz 
rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych. 

Wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego może nastąpić 
wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Zwiększeniu tej emisji będzie 
sprzyjać rozbudowa układu drogowego (budowa drogiej jezdni na drodze krajowej oraz 
poszerzenie dróg powiatowych) i związane z tym zwiększenie liczby pojazdów.  

Ponadto zwiększenie ruchu samochodowego będzie związane z powstaniem 
nowych terenów mieszkaniowych oraz dalszym wzrostem poziomu motoryzacji 
społeczeństwa. Wzrost natężenia ruchu połączony z jednoczesnym stałym postępem w 
ograniczaniu zawartości substancji toksycznych w spalinach i materiałach 
eksploatacyjnych samochodów, poprawą stanu nawierzchni dróg oraz stopniową 
wymianą parku samochodowego nie powinien spowodować znaczącego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń na terenach zabudowanych.  

Przewidywana w planie budowa obwodnicy dla miejscowości Solec Zdrój, 
poprzez wyprowadzenie ruchu samochodowego na jej obrzeża, przyczyni się do 
zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w samej miejscowości uzdrowiskowej. 
Ponadto projekt planu nakłada obowiązek realizacji zieleni: towarzyszącej, 



uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych i estetycznych terenu inwestycji 
usługowych i produkcyjnych; zieleni osłonowej w otoczeniu dysharmonijnych obiektów i 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjnej w otoczeniu 
obiektów uciążliwych. Powyższe rozwiązanie również przyczyni się do redukcji emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
 
5. Gospodarka odpadami 

Projekt planu przewiduje wzrost terenów przeznaczonych pod zabudowę, co 
spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.  

Pierwsza grupa odpadów będzie ściśle związana z działalnością ludzką. Przyrost 
ilości odpadów będzie proporcjonalny do wzrostu liczby mieszkańców obszaru oraz 
liczby i wielkości obiektów usługowych. Plan nakłada obowiązek  gromadzenia 
odpadów w szczelnych pojemnikach. Ustalenia planu nie określają formy odbioru 
odpadów z terenów mieszkaniowych, pozostawiając je do ustalenia samorządowi.  

Wśród odpadów z terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej mogą znaleźć się 
odpady niebezpieczne, np. weterynaryjne. Zasady i sposób zagospodarowania 
odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej określają 
obowiązujące przepisy szczegółowe, w tym także plan gospodarki odpadami. 

W strefie A ochrony uzdrowiska obowiązuje zakaz lokalizacji składowisk 
odpadów stałych i płynnych, zaś w całej gminie (strefa C) istnieje zakaz lokalizacji 
nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym 
zakładów przemysłowych. 
 
6. Oddziaływania akustyczne 

Na obszarze gminy występuje niewielka ilość istniejących i potencjalnych źródeł 
hałasu. Głównym źródłem hałasu jest tutaj hałas komunikacyjny. Jest on najbardziej 
odczuwalny na terenach położonych przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Na 
pozostałych obszarach jego poziom uzależniony jest od odległości od dróg, 
zagospodarowania przestrzeni i stopnia ekranowania przez istniejące obiekty i zieleń.  

W wyniku przewidywanej w planie przebudowy drogi krajowej nr 79 (budowa 
drugiego pasa jezdni) nastąpi wzrost natężenia uciążliwości akustycznych związany ze 
zwiększeniem ruchu samochodowego. Natężenie ruchu na pozostałych drogach i 
ulicach omawianego obszaru nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na sąsiadujących z nimi terenach mieszkaniowych. Nie można jednak 
całkowicie wykluczyć uciążliwości akustycznych w pomieszczeniach mieszkalnych, w 



których okna wychodzą na stronę ulic oraz w częściach działek między linią 
rozgraniczającą ulicy a linią zabudowy. 

Z uwagi na charakter gminy istotną kwestią jest ochrona przed nadmiernym 
hałasem terenów uzdrowiska. Plan przewiduje budowę obwodnicy dla miejscowości 
Solec Zdrój, co niewątpliwie przyczyni się do wyprowadzenia ruchu samochodowego na 
obrzeża miejscowości uzdrowiskowej. Do zmniejszenia komunikacyjnych uciążliwości 
akustycznych przyczyni się również wyznaczenie w projekcie planu  nieprzekraczalnych 
odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni oraz stosowanie zieleni izolacyjnych.   
Na terenach mieszkaniowych źródłem hałasu będą przede wszystkim: użytkowanie 
obiektów mieszkalnych oraz ruch kołowy wewnątrz terenów zabudowanych. Przy 
normalnym użytkowaniu tych obiektów nie powinno nastąpić znaczące pogorszenie się 
klimatu akustycznego wskutek realizacji ustaleń projektu planu. 

Wydzielenie nowych terenów dla zabudowy z dopuszczeniem działalności 
usługowej może lokalnie prowadzić do wzrostu emisji hałasu. Trzeba jednak pamiętać, 
że uciążliwość ze strony prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać 
poza teren, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 

 
7. Pola elektromagnetyczne 

Emitorami pól elektromagnetycznych w ramach obszaru objętego  planem będą 
maszt telefonii komórkowej oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne ikablowe o 
napięciu 15 kV. Dla tras przebiegu linii ustalono w projekcie planu strefę techniczną o 
szerokości po 7,0 m po obu stronach jej osi, z możliwością jej zagospodarowana na 
warunkach określonych w przepisach szczególnych. 

W strefie A ochrony uzdrowiska oraz na obszarze strefy B w pasie 500 m przy 
granicy ze strefą A obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń emitujących fale 
elektromagnetyczne. 
8. Wpływ na walory przyrodnicze 

Na obszarze gminy w odniesieniu do zbiorowisk roślinnych można 
zaobserwować następujące zjawiska: 
- kurczenie się (a miejscami całkowity zanik) naturalnych zbiorowisk roślinnych, 
zwłaszcza zbiorowisk kserotermicznych oraz związanych z siedliskami wilgotnymi; 
- zmniejszanie się zasięgu występowania gatunków rodzimych; 
- wkraczanie gatunków obcych do zbiorowisk naturalnych; 
- powstawanie i rozszerzanie się zasięgów zbiorowisk antropogenicznych. 



Przebieg ww. procesów pozostaje w ścisłym związku ze zróżnicowaniem form 
użytkowania terenu. Zmiany zachodzące w zbiorowiskach idą w kierunku coraz 
większej ich antropogenizacji, zwłaszcza w sąsiedztwie terenów mieszkalnych i rolnych. 

Największe zagrożenia dotyczące walorów przyrodniczych będą związane z: 
likwidacją powierzchni biologicznie czynnej i przekształceniami zbiorowisk roślinnych, 
co z kolei będzie oddziaływać na populacje zwierząt. Wprowadzenie nowej zabudowy 
oraz innych obiektów będzie się odbywało kosztem terenów zajętych obecnie przez 
roślinność, w związku z tym zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna. W 
ustaleniach projektu planu wprowadzono zasady zagospodarowania zmierzające do 
redukcji powierzchni koniecznych wyłączeń, czemu służyć będzie m.in.: ustalenie 
intensywności zabudowy, minimalnych powierzchni działek w zabudowie mieszkaniowej 
i usługowej oraz ustalenie powierzchni biologicznie czynnej.  

Istotnym czynnikiem oddziałującym na zbiorowiska roślinne i populacje zwierząt 
będzie rozbudowa układu drogowego. Przewidywana budowa obwodnicy związana 
będzie z wycięciem lasu w pasie o dł. ok. 300 m (większa część obwodnicy położona 
jest na obszarze miejscowości gminnej, która nie jest objęta projektem planu). Podobnie 
planowana budowa drugiej jezdni na drodze krajowej oraz poszerzenie pasów jezdni 
dróg powiatowych będzie się wiązać z koniecznością usunięcia części roślinności, w 
tym drzew przydrożnych. Plan przewiduje podjęcie działań kompensacyjnych w postaci 
zalesień. 

Przewidywany wzrost zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie dróg związany 
ze wzrostem ruchu samochodowego (zwłaszcza na drodze krajowej) oraz  wpływ ich 
zimowego utrzymania będzie skutkował podniesieniem poziomu zanieczyszczenia 
powietrza i gleb w najbliższym sąsiedztwie dróg. Konsekwencją tego będzie 
ustępowanie gatunków o mniejszej tolerancji środowiskowej i wchodzeniem taksonów 
cechujących się większą odpornością. 

Ze względu na niską lesistość gminy kompleksy leśne wymagają szczególnej 
ochrony. Plan wprowadza zakaz zabudowy terenów leśnych oraz obowiązek odsunięcia 
zabudowy od granicy sąsiadujących gruntów leśnych o min. 20 m. Szczególnej 
ochronie, zgodnie z zapisami projektu planu, podlega również starodrzew. Na obszarze 
całej gminy wprowadzono zakaz jego niszczenia, za wyjątkiem przeprowadzania 
niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Podobnej ochronie podlegają zadrzewienia i 
zakrzewienia śródpolne oraz te zlokalizowane wzdłuż cieków wodnych i dróg.  
 
 
 



9. Wpływ na zdrowie ludzi 
Do czynników środowiskowych, które w sposób bezpośredni oddziaływują na 

zdrowie człowieka należy zaliczyć: stan zanieczyszczenia środowiska, poziom hałasu 
oraz dostęp do terenów rekreacyjnych. Obecny stan środowiska obszaru objętego 
projektem planu pozwalają określić istniejące warunki jako sprzyjające zdrowiu 
człowieka. Wszelkie inwestycje będące wynikiem ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego powodują powstanie następstw w środowisku, 
zróżnicowanych pod względem czasu trwania, odwracalności, prawdopodobieństwa 
wystąpienia, szkodliwości, przestrzennego zasięgu zmian i ewentualnego rozkładu 
zanieczyszczeń. Realizacja nowych inwestycji nie pociągnie za sobą nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska. Należy założyć, że przy stosowaniu się do ustaleń projektu 
planu i wytycznych z prognozy oddziaływania na środowisko, a także przy odpowiedniej  
kontroli nowych inwestycji przez odpowiednie służby realizacja ustaleń planu nie 
spowoduje znaczącej degradacji środowiska. Lokalne pogorszenie się jakości 
środowiska (jakość powietrza i klimat akustyczny) może wystąpić jedynie w sąsiedztwie 
drogi krajowej, w wyniku planowanej budowy drugiego pasa jezdni. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego można więc uznać za zgodny z zasadami ochrony 
środowiska. 
Perspektywy rozwoju gminy 

Bogata infrastruktura ma być zachętą dla inwestorów do lokowania tu swoich 
przedsięwzięć. Oprócz infrastrukturalnych, w Gminie stosuje się również system zachęt 
finansowych. Przedsiębiorcy, którzy uruchomią na terenie Gminy nowe zakłady pracy i 
zatrudnią bezrobotnych mogą liczyć na zwolnienia podatkowe. Doceniło to już wielu 
Przedsiębiorców i instytucji. Na bazie uzbrojonego przez Gminę terenu realnego 
kształtu nabierają plany inwestycyjne różnych podmiotów gospodarczych. W 2005 roku 
oddano do użytku "Malinowy Zdrój", hotelowo-sanatoryjny obiekt o wysokim standardzie 
dla 195 osób. Udostępniono również utworzoną przez Nadleśnictwo Chmielnik trasę 
ogólnodostępnych ścieżek turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz uruchomiona 
została prywatna stadnina koni w Zagórzanach. W 2006 roku oddano do użytku 
Pensjonat "Solanna"dla 54 osób.W samym Solcu zakupiono grunty i opracowano 
dokumentację budowlaną trzech następnych prywatnych obiektów sanatoryjnych: 
Sanatorium "Peleoid" - dla 100 osób, Ośrodka Rehabilitacyjnego "Familia" – dla 100 
osób, 
Sanatorium "Aquaticus" – dla 100 osób. W pobliskim Piasku Małym, na nieruchomości 
o pow. 14 ha, powstaje Ośrodek Rekreacyjno-Hipoterapeutyczny, a w Zielonkach, przy 



trasie Sandomierz-Kraków powstaje motel wraz ze stacją paliw.  
Również Gmina zrealizowała w Solcu-Zdroju zadania, które bezpośrednio wpływają na 
komfort wypoczynku przyjeżdżających tu wczasowiczów i kuracjuszy. Wymieniono 
oświetlenie uliczne ( w roku 2004 oświetlono rekreacyjny zalew wodny i trakt spacerowy 
), wybudowano ulice i chodniki o łącznej długości 2029 mb., zagospodarowano skwer- 
rynek w centrum miejscowości (wymiana nawierzchni, zieleń, mała architektura). 
Wszystko to ma służyć zaktywizowaniu gospodarki gminy. Solec nigdy nie był wielkim i 
modnym kurortem, ale wykazywał się za to niezwykłą skutecznością leczenia, głównie 
schorzeń narządów ruchu, reumatycznych oraz ortopedyczno-urazowych. Ta Gmina 
wiele może zaoferować potencjalnym inwestorom: przyjazną atmosferę, zachęty 
ekonomiczne, uzbrojone tereny, bogactwa naturalne. Warto się nią zainteresować i 
wielu przedsiębiorców już to czyni. 

Funkcja uzdrowiskowa gminy sprawia, że działania inwestycyjne nakierowane są 
na rozwój infrastruktury komunalnej, turystycznej i ochrony środowiska. Cała 
miejscowość Solec Zdrój jest zwodociągowana, skanalizowana i zgazyfikowana. Na 
bazie uzbrojonego przez gminę terenu, realnego kształtu nabierają plany inwestycyjne 
które mają bezpośrednio wpłynąć na komfort wypoczynku przyjeżdżających tu 
pacjentów i wczasowiczów. Działania polegające na zaktywowaniu gminy zostały 
docenione. W ogólnopolskim rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty” Gmina Solec zajęła 3 
miejsce. Plany inwestycyjne Gminy przewidują dalszą budowę dróg, kanalizacji, 
zagospodarowania terenów zielonych, budowę hali sportowo- widowiskowej oraz 
kompleksu rekreacyjnego, w którym dominowałoby kąpielisko mineralne. Solec nigdy 
nie był wielkim i modnym kurortem, ale wykazuje się za to niezwykłą skutecznością 
leczenia. Bogactwa najlepszych w świecie wód mineralnych starczy dla wielu. W 
niezwykłej atmosferze, bez wszechobecnej cywilizacyjnej gorączki można znaleźć tu 
doskonałe warunki do leczenia i wypoczynku. Lista zadań i projektów służących 
poprawie sytuacji w gminie uzdrowiskowej Solec Zdrój 
Listę zadań służących poprawie sytuacji na terenie Gminy Solec Zdrój zidentyfikowano 
poniżej: 
Zadania w zakresie infrastruktury technicznej: 
Kanalizacja gminy i budowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków – zgodnie 
z założeniami Koncepcji Kanalizacji Gminy. 

1.1 Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych – zgodnie z założeniami 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 



1.2 Budowa i modernizacja ciągów pieszych i rowerowych – teren całej gminy.  
1.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej – Solec Zdrój oraz istniejące 

ujęcia wody na terenie całej gminy. 
1.4 Modernizacja urządzeń sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia 

na terenie całej gminy.  
1.5 Telefonizacja miejscowości Sułkowice, Zagaje Kikowskie. 
1.6 Gazyfikacja miejscowości Chinków, Kolonia Zagajów, Ludwinów, Strażnik, 

Świniary, Zagajów, Zagorzany, Zielonki. 
1.7 Racjonalne wykorzystanie odpadów poprzez wprowadzenie segregacji u źródła.  
1.8 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i melioracja w miejscowościach Ludwinów,  

Zielonki, Świniary, Wełnin. 
1.9 Budowa lądowiska w Solcu Zdroju dla śmigłowców prywatnych oraz Lotniczego 
 Pogotowia Ratunkowego. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury turystycznej: 
2.1 Budowa zalewu w miejscowości Solec Zdrój. 
2.2 Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku wyposażonego w hotele, obiekty 

sportowo-rekreacyjne, muszlę koncertową, zlokalizowanego w sąsiedztwie 
planowanego zbiornika wodnego. 

2.3 Zagospodarowanie stoku narciarskiego Kików – Zagaje Kikowskie. 
2.4 Wyznaczenie i urządzenie Szlaków Turystyki Kwalifikowanej, Szlaków 

Turystyczno Krajoznawczych oraz ścieżek turystycznych,  rekreacyjnych i 
zdrowotnych – na trenie całej gminy. 

2.5 Rozwój Stadniny Koni w miejscowości Zagorzany oraz infrastruktury 
towarzyszącej. 

2.6 Remont i zagospodarowanie Dworu w Kikowie.  
2.7 Wyznaczenie i urządzenie pól namiotowych w miejscowościach Solec Zdrój oraz 

Wełnin i Zagorzany – w pozostałych miejscowościach w miarę potrzeb. 
2.8 Oczyszczenie i zagospodarowanie istniejących zbiorników wodnych 

w miejscowościach:  Piasek Mały, Strażnik, Zborów, Żuków. 
2.9 Budowa Dworca Autobusowego w miejscowości Solec Zdrój. 



2.10 Budowa Centrum Historii i Informacji w miejscowości Solec Zdrój. 
2.11 Ochrona i zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

3. Zadania w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju funkcji leczniczo-
uzdrowiskowych:  
3.1 Modernizacja i rozbudowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Solcu Zdroju. 
3.2 Modernizacja i  rozbudowa Uzdrowiska wraz z zagospodarowaniem otoczenia 

oraz modernizacją towarzyszącej infrastruktury rehabilitacyjnej. 
3.3 Współpraca z prywatnymi inwestorami w zakresie rozbudowy bazy leczniczo 

uzdrowiskowej w Solcu Zdroju: 
3.3.1 Uzdrowisko ul. Partyzantów, 
3.3.2 Uzdrowisko ul. Leśna, 
3.3.3 Prywatny Zakład Opieki Leczniczej, 

3.4 Budowa Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych oraz Domów Pomocy Społecznej 
w miejscowościach: Wełnin, Piestrzec, Zborów, Kików oraz modernizacja 
i rozbudowa DPS w Świniarach. 

3.5 Stworzenie zintegrowanego systemu informacji uzdrowiskowej dla kuracjuszy. 
4. Zadania w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców: 

4.1 Modernizacja istniejących i budowa kolejnych świetlic wiejskich. 
4.2 Modernizacja i budowa Strażnic OSP – teren całej gminy. 
4.3 Modernizacja i rewaloryzacja istniejących obiektów oświaty – teren całej gminy.  
4.4 Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej – boiska, place 

zabaw. 
4.5 Wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych – osiedle 

mieszkaniowe Solec-Zdrój. 
4.6 Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie mieszkańców gminy. 

5. Zadania w zakresie usprawnienia gospodarki rynkowej. 
5.1 Wspieranie rozwoju bazy usługowo-produkcyjnej w miejscowościach Zborów 
 i Zielonki obsługującej mieszkańców gminy. 



5.2 Stworzenie systemu marketingu lokalnego wobec inwestorów niezależnych od 
 samorządu i gminy, głównie inwestorów zewnętrznych, wskazującego miejsca 
 i warunki inwestowania oraz potencjalne korzyści dla inwestorów w  
     poszczególnych  dziedzinach, przeważnie w sferze rynkowej  
     przyrodolecznictwie i turystyce. 
5.3 Stworzenie systemu informacji rynkowej dla konsumentów i dla przedsiębiorców, 
 który dotyczyłby informacji o sieci podaży dóbr i usług dla konsumentów, oraz 
 o oczekiwaniach potencjalnych klientów w tym zakresie. 

6. Zadania w zakresie restrukturyzacji rolnictwa i poprawy kondycji ekonomicznej 
gospodarstw wiejskich. 
6.1 Porządkowanie i scalanie gruntów pozostających w użytkowaniu rolniczym 
 z wydzieleniem gruntów mało przydatnych dla rolnictwa w obecnych realiach 
 rynkowych, które mogą być przeznaczone pod zalesienia – teren całej gminy. 

 
Problemy i potencjały egzogeniczne wynikające z geograficznego 
położenia gminy 

POTENCJAŁY: 
1) Rozwój funkcji uzdrowiskowej. 
Peryferyjne położenie może być potencjałem rozwojowym funkcji uzdrowiskowej gminy 
pod warunkiem pełnego wykorzystania istniejącej bazy leczniczej oraz możliwości 
rozwojowych płynących z niezdegradowanego środowiska naturalnego i jego bogactw. 
Unikalne na skalę światową wody  lecznicze z nowo odkrytego źródła „MALINA” oraz 
walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu, mogą zaowocować wzrostem atrakcyjności 
gminy jako uzdrowiska w czystym, przyjaznym i zdrowym ( bez spalin i hałasu ) 
otoczeniu. 
2) Przyrodnicze walory turystyczno-rekreacyjne. 
Na terenie gminy znajdują się cenne ekologicznie obszary, w tym Szaniecki Park 
Krajobrazowy oraz Solecko-Opatowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Gmina 
posiada specyficzny mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem i małą 
ilością opadów w ciągu roku. Naturalnymi atrakcjami są: źródła wody leczniczej, Park 
Zdrojowy w Solcu Zdroju,  Park  w  Zborowie,  dwa  zalewy  rekreacyjne  w  Zborowie  i  
Solcu Zdroju. 
 



Określenie obszarów rozwojowych Gminy Solec Zdrój 
Punktem wyjścia dla szczegółowych rozwiązań w Planie Rozwoju Lokalnego jest 
określenie zasadniczych obszarów rozwojowych Gminy Solec Zdrój. W ramach tych 
obszarów należy konstruować działania,  które będą przyczyniać się  do rozwoju gminy. 
W przypadku Gminy Solec Zdrój zasadnicze obszary rozwojowe zidentyfikowano 
poniżej:Najważniejszym obszarem problemowym, który może przyczynić się do 
dynamicznego i spektakularnego rozwoju gospodarczego Gminy Solec Zdrój jest 
wykorzystanie jej funkcji uzdrowiskowej na bazie istniejących potencjałów zarówno 
środowiskowych, przyrodniczych, jak i technicznych. Rozwój w tym kierunku przy 
wykorzystaniu naturalnego bogactwa, jakim są unikalne na skalę światową wody 
lecznicze z nowo odkrytego źródła „Malina” zaowocuje wzrostem atrakcyjności gminy 
pod względem gospodarczym i turystycznym oraz przyczyni się do ogólnego wzrostu 
zamożności jej mieszkańców. Istotną kwestią związaną z rozwojem gospodarczym 
Gminy Solec Zdrój jest poziom lokalnej infrastruktury technicznej. Budowa, przebudowa 
i remont: dróg gminnych, mostów, parkingów, urządzeń do odprowadzania i 
oczyszczania ścieków, urządzeń zaopatrzenia w wodę, sieci gazowych, urządzeń sieci 
energetycznych, oświetlenia ulic, kanałów burzowych, urządzeń i miejsc składowania 
oraz segregowania odpadów stałych itp. oraz rozwój lokalnej infrastruktury społecznej 
tak jak budowa ośrodków terapeutycznych, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, 
budynków socjalnych itp. przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gminy w 
regionie, czego wynikiem będzie dostępność odpowiednich, uzbrojonych terenów pod 
inwestycje. Oczywistym jest, że dobrze przygotowane tereny pod inwestycje oraz 
właściwy plan zagospodarowania przestrzennego są warunkiem realizacji jakichkolwiek 
działań mających na celu przyciąganie inwestorów zewnętrznych. 
Za kolejny ważny obszar rozwoju Gminy Solec Zdrój uznaje się inwestycje zewnętrzne, 
które z upływem czasu powinny przyczynić się do istotnego wzrostu liczby dobrych 
jakościowo i trwałych miejsc pracy w gminie. Aby tak się stało należy stworzyć 
odpowiednie warunki umożliwiające przyciąganie do gminy inwestorów zewnętrznych. 
Dynamiczny rozwój gospodarczy okaże się utrudniony, gdy gmina nie będzie 
dysponować kompleksową i zintegrowaną ofertą skierowaną do inwestorów 
zewnętrznych. Należy również zdać sobie sprawę z faktu, że pozyskanie inwestorów 
jest procesem skomplikowanym oraz długotrwałym i niewątpliwie występuje tu duża 
konkurencja ze strony innych równie atrakcyjnych terenów. 
Podstawą dla prawidłowego rozwoju Gminy Solec Zdrój przy zachowaniu jej funkcji 
uzdrowiskowej jest ochrona środowiska naturalnego. Na terenie gminy znajdują się 



ujęcia wód leczniczych o bardzo dobrych właściwościach, zaś warunki przyrodnicze 
i krajobrazowe wpływają na atrakcyjność gminy dla ruchu turystycznego. Uzdrowiskowy 
charakter gminy powoduje ponadto, że wszystkie te czynniki wymuszają najwyższe 
standardy ochrony środowiska naturalnego, który jest najcenniejszym bogactwem i 
atutem gminy się do prawidłowego i zrównoważonego rozwoju wsi. Zauważalny w 
ostatnich latach proces marginalizacji rolnictwa jako źródła dochodu rodzin wiejskich, w 
tym przede wszystkim rodzin rolniczych, wymusza poszukiwania alternatywnych źródeł 
dochodu. 

Do rozwoju terenów wiejskich, jaką niewątpliwie jest Gmina Solec Zdrój, może w 
istotny sposób przyczynić się rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej, które to 
zależą przede wszystkim od wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
danego obszaru oraz odpowiedniej promocji. Gmina niewątpliwie posiada te zalety i  
dlatego agroturystyka oraz turystyka weekendowa mogą stać się dodatkowym źródłem 
dochodu dla wielu gospodarstw rolnych oraz być siłą napędową zmian w wyglądzie i 
estetyce wsi. Przyczynią się także do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze 
drobnych usług i handlu obsługujących ruch turystyczny i agroturystyczny. 
Obszary  i  priorytety  działań  w  ramach  realizacji  P R L  
Wyznaczono trzy główne obszary działań samorządu lokalnego Gminy Solec Zdrój, 
na których skupiać się będzie realizacja Planu Rozwoju Lokalnego. W ramach każdego 
z obszarów przyjęte zostały priorytety na podstawie, których dokonano wyboru listy 
zadań i projektów do realizacji.  
Obszar pierwszy: 
Zmiany w sposobie użytkowania gruntów na terenie Gminy Solec Zdrój. 
 
Priorytet 1  
 

Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe 
 oraz działalność uzdrowiskową i usługową. 
 

 
Priorytet 2 

Porządkowanie i scalanie gruntów rolnych z wydzieleniem terenów 
kwalifikujących się do zalesienia oraz pod budownictwo mieszkaniowe i 
usługowe. 

  
 
 



Priorytet 3 
Zwiększanie powierzchni terenów zalesionych stanowiących zaplecze dla 
rozwoju funkcji uzdrowiskowej, turystycznej i wypoczynkowej.  
 

Priorytet 4 
Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszarów podlegających przekształceniom. 

 
Obszar drugi: 

Zmiany w strukturze gospodarczej Gminy Solec Zdrój 

Priorytet 1 
Tworzenie warunków dla rozwoju bazy uzdrowiskowej, turystycznej, agroturystycznej, 
rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz stałego poszerzania oferty gminy w tym zakresie. 

 
Priorytet 2 

Utrzymanie i poprawa stanu środowiska naturalnego będącego podstawą dla 
rozwoju funkcji uzdrowiskowej, turystycznej i wypoczynkowej gminy. 

Priorytet 3 
Ograniczenia funkcji rolniczej gminy do obszarów posiadających najlepsze 
warunki dla rozwoju rolnictwa. 
 

Priorytet 4 
Tworzenie warunków dla rozwoju istniejącej bazy usługowo-produkcyjnej oraz 
tworzenia nowych przedsiębiorstw nieuciążliwych dla środowiska naturalnego. 
 

Priorytet 5 
Organizacja i wsparcie działań mających na celu przekwalifikowanie ludności 
oraz wykorzystanie pozarolniczych źródeł dochodu. 

 
W oparciu o aktualny plan lokalnego rozwoju gminy, plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy i zamierzenia władz samorządowych Solec Zdrój posiadając 
unikalny surowiec naturalny ma szansę po zrealizowaniu planowanych priorytetów  stać 
się jednym z atrakcyjniejszych uzdrowisk polskich. 

                                                                                                      



                                                                                                                 Załącznik nr 10 
 
Spełnienie kryteriów w uzyskaniu statusu uzdrowiska przez Gminę Solec 
Zdrój 
 
Możliwości leczenia uzdrowiskowego w  miejscowości  Solec Zdrój w oparciu o art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167 poz. 
1399 z późn. zm), 
 
     W 1837 roku Zdrój Solecki wpisany zostało rejestru polskich uzdrowisk. 
Uzdrowisko ma profil reumatologiczny. Leczenie odbywa się w systemie sanatoryjnym i 
ambulatoryjnym. W chwili obecnej lecznictwo uzdrowiskowe prowadzi 2 sanatoria spółki 
uzdrowiskowej „Świt” i „Jasna” oraz nowoczesny ośrodek leczniczy „Malinowy Zdrój 
Solec”. Leczenie uzdrowiskowe w uzdrowisku Solec Zdrój, obejmuje swoją 
działalnością leczenie chorób przewlekłych, rehabilitację i profilaktykę. Celowym jest 
wykorzystanie istniejącej już bazy sanatoryjnej w miejscowości do leczenia 
uzdrowiskowego pacjentów. Utrzymanie statusu uzdrowiska przez tą miejscowość, 
spowoduje możliwość dalszego jej rozwoju, zawierania kontraktów na leczenie 
uzdrowiskowe z NFZ, a tym samym utrzymanie i zwiększanie ilości pacjentów 
korzystających z leczenia uzdrowiskowego w tej miejscowości. 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. 
U. nr 167 poz. 1399 z późn. zm), miejscowość Solec Zdrój położona w województwie 
świętokrzyskim ma warunki niezbędne do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i 
spełnia kryteria pozwalające uznać ją  za uzdrowisko. 
I. Posiada odpowiednie warunki bioklimatyczne i właściwe czynniki środowiskowe,  

    ( załącznik nr. 5).  
II. Posiada naturalne surowce lecznicze w postaci złóż wód uznanych za lecznicze 
(załącznik nr 7)  
III. posiada klimat leczniczy (załącznik nr 8) 
IV. Posiada zespół odpowiednich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, 
(sanatoria i zakład przyrodoleczniczy oraz szereg domów wczasowych, które po 
adaptacji nie wymagającej dużych nakładów finansowych, mogących przekształcić się 
w sanatoria prowadzące  całoroczną działalność leczniczą. (załącznik nr 8 ). 
Posiada dostosowaną do wykonywanego profilu leczniczego bazę zabiegową  dobrze 
wyposażone sale gimnastyczne, w których prowadzona jest właściwa kinezyterapia i 
terapia zajęciowa, dział światłolecznictwa (załącznik nr ). 
Posiada przygotowaną kadrę fachową (lekarzy, pielęgniarek, techników fizykoterapii,  
itd.). W przypadku poszerzenia bazy poprzez włączenie domów wczasowych zaistnieje 
konieczność zwiększania kadry fachowej.  



V. Posiada odpowiednią bazę hotelową o dobrym standardzie (dane w opisie 
szczegółowym), urządzenia do lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacyjnego prowadzi 
leczenie uzdrowiskowe na wysokim poziomie. 
VI. Posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną ma uregulowane i zabezpieczone 
czynniki niezbędne do bezawaryjnego funkcjonowania (załącznik nr.4), w postaci: 
1/  bilansu ciepła dla celów ogrzewczych (ogrzewanie centralne z własnej kotłowni) 
2/  ujęcia wody pitnej 
3/  własnej oczyszczalnię ścieków 
4/  wykonanej gazyfikacji 
5/ posiada aktualnie obowiązujący  plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
6/ posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz plan rozwoju lokalnego gminy. 
VII. Posiada odpowiedni stan sanitarny na terenie uzdrowiska /zaświadczenie 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego/. 

 
Wniosek końcowy 

 
Analizując uwagi Ministerstwa Zdrowia, dotyczące opracowanego tymczasowego 

statutu uzdrowiskowgo dla miejscowości Solec Zdrój, zespół reprezentujący Fundację 
Uzdrowiska Polskie z siedzibą w Warszawie, opracował operat uzdrowiskowy dla  
uzdrowiska , w którym uwzględnił i wyeliminował wskazane przez Ministra Zdrowia 
nieprawidłowości w tymczasowym statucie, zwłaszcza dokonano wyliczenia 
powierzchni terenów zieleni i terenów biologicznie czynnych w poszczególnych strefach 
ochrony uzdrowiskowej.  

Opracowany operat składa się z części opisowej oraz graficznej. Zawiera 
załączniki zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w obowiązującej ustawie 
uzdrowiskowej  z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. 
W  opracowanym operacie uwzględniono i opracowano przede wszystkim:  
-charakterystykę gminy występującej z wnioskiem o przyznanie statusu uzdrowiska,   
-dokumentację potwierdzającą obecność na terenie gminy kopalin leczniczych (wód 
leczniczych),   
-dokumentację potwierdzającą istnienie na terenie przyszłego uzdrowiska klimatu 
leczniczego, 
-informację dotyczącą infrastruktury uzdrowiskowej,  
- informację o zakładach i urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego, 
- omówiono plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w tym wyszczególniono zadania 
związane z rozwojem uzdrowiska, 
-określenie kierunków leczniczych dla uzdrowiska biorąc pod uwagę występujące 
kopaliny lecznicze i klimat leczniczy 



-opinię dotyczącą możliwości nadania miejscowości „Solec Zdrój” statusu uzdrowiska. 
II. W części graficznej operatu (część II) uwzględniono: 
 - mapę strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:5000 
- mapę strefy „B” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:10000 (naniesiono obszar strefy A) 
 
- mapę strefy „C” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:25000 (naniesiono obszary stref A i 
B) 
- mapy obszarów i terenów górniczych w skali 1:25000 
III. W załączniku nr 9 operatu omówiono aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego i zarys rozwoju uzdrowiska, poprzez  ustalenie priorytetów w 
realizowaniu zadań gminy, mających na celu rozwój uzdrowiska a tym samym 
dodatkowych obiektów sanatoryjnych 
Obszar uzdrowiska obejmujący 3 strefy ochrony uzdrowiskowej posiada odpowiednią 
powierzchnię i  gwarantuje bezkolizyjne prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego z 
równoczesnym rozwojem gminy. Powierzchnia strefy „A” ochrony uzdrowiskowej 
przewiduje rozwój uzdrowiska Solec Zdrój w którym przyszłościowo leczyć się będzie około 
1500 pacjentów. 
Miejscowość Solec Zdrój spełnia warunki do uznania jej za miejscowość uzdrowiskową. 
Jest przygotowana do prowadzenia działalności leczenia uzdrowiskowego, zgodnie z 
proponowanymi profilami leczniczymi.  

 
 

 

Wójt Urzędu Gminy                                                          Wykonawca Operatu 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Załącznik nr 11 
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Przy wykonywaniu operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Solec - Zdrój, zespół 
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3) Materiały i dane dostarczone przez Uzdrowiskowy Zakład Górniczy przy Spółce  
Uzdrowiskowej Solec Zdrój i Malinowy Zdrój 

a) Strony Internetowe Zakładów Uzdrowiskowych Uzdrowiska Solec Zdrój i Kliniki 
Malinowy Zdrój 
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a) plan rozwoju lokalnego, studium i kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy 
b) plan zagospodarowania przestrzennego  
c)  materiały i galerię zdjęć zamieszczonych na stronach internetowych Gminy 
5) Strony internetowe: 
a) Urzędu Gminy Solec Zdrój 
b) Fonotekę Gminy Solec Zdrój 
d) Wikipedia 

     
 

 

 

 

                                               

 

 



 

 

 

                                                                                                           


