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Statut uzdrowiska SOLEC – ZDRÓJ 

 

§  1 

 

Dla Uzdrowiska Solec - Zdrój ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w 

obszarze granic gminy Solec-Zdrój w powiecie buskim  w województwie 

świętokrzyskim, zwany dalej statutem.  

    

§  2 

    Obszar uzdrowiska obejmuje powierzchnię całej gminy,  w skład której wchodzi  19   

sołectw gminy Solec - Zdrój: 

Chinków, Kików, Kolonia Zagajów, Ludwinów, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-

Zdrój, StraŜnik, Sułkowice, Świniary, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, 

Zagórzany, Zborów, Zielonki, śuków. 

 
§  3 

 

Obszar uzdrowiska Solec - Zdrój  posiada całkowitą powierzchnię 8490 ha. 

 
§  4 

 

Statut uzdrowiska Solec - Zdrój składa się z części: 

1. tekstowej stanowiącej treść § 1 – 13  

2. graficznej zawierającej mapy: 

1) w skali 1: 5000 obrazującej obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej  

2) w skali 1: 10000 obrazującej przebieg granicy strefy „B” ochrony uzdrowiskowej  

z zaznaczoną strefą „A”. 

3) w skali 1:25000 obrazującej przebieg  granicy strefy „C” ochrony uzdrowiskowej  

z zaznaczoną strefą  „A” i „B”. 

4) w skali 1: 25000 przedstawiającej obszar i teren  górniczy dwóch kopalni działających 

na obszarze uzdrowiska Solec - Zdrój z zaznaczonymi odwiertami.  
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                                                                  §  5 

Na obszarze uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej: 

1. Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej 

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

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

zlokalizowane lub planowane do lokalizacji zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, a takŜe inne obiekty słuŜące lecznictwu uzdrowiskowemu lub 

obsłudze pacjenta i turysty,  

a w szczególności pensjonaty, restauracje lub kawiarnie.  

 STREFA „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ   przebiega : 

- od północy od punktu 1 usytuowanego na północ od kościoła przy skrzyŜowaniu 

ulic Leśnej, Kościelnej i Cichej, następnie wzdłuŜ północnej granicy ul. Kościelnej do 

punktu 2 dz. nr 75, następnie skręca na północ po granicy działki nr 75 do pkt. 3 tj.  

dz. nr 71, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuŜ północnej granicy 

dz. Nr 75 do ulicy 1-Maja tj. pkt. nr 4, 

- od wschodu od pkt. 4 wzdłuŜ zachodniej granicy ul. 1 Maja do pkt. 5 tj. budynku 

sanatoryjnego ”Jasna”, następnie linią łamaną wzdłuŜ granicy północnej i wschodniej  

dz. nr 675/1 do pkt.6 o współrzędnych X= 5438164,90 Y= 4623172,85  a następnie 

wzdłuŜ północnej granicy działki nr 572/6  do punktu nr 6a o współrzędnych X= 

5438137,92  Y=4623298,44 , następnie biegnie na południe wzdłuŜ zachodniej granicy 

działek o nr  574, 575, 576/1, 577, 578 do punktu 7 o współrzędnych X=5437882,18   

Y= 4623187,87. Dalej biegnie wzdłuŜ zachodniej granicy ul. Partyzantów przez most na 

strumieniu Rzoska, drogą biegnącą do miejscowości Wełnin do punktu 8, 

- od południa od pkt. 8 północną granicą drogi do pkt. 9, następnie wzdłuŜ granicy 

obrębu Solec Zdrój do pkt.10, następnie wzdłuŜ południowej granicy działki nr 140/683 

do pkt. 11 stanowiącego skrzyŜowanie drogi powiatowej, 

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

pkt.12 tj. do działki nr.542, następnie  w kierunku wschodnim wzdłuŜ północnej granicy 

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

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

dalej w kierunku wschodnim granicą działki nr. 555 do ul. Leśnej do pkt.15, następnie 

zachodnią granicą u. Leśnej do pkt.1. 

Współrzędne punktów strefy „A” ochrony uzdrowiskowej 

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

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

    Pkt. 3  X= 5438412,80             Y=4623079,56 
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    Pkt. 4  X= 5438403,48             Y=4623176,16 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Pkt. 15  X= 5438128,62           Y=4622867,32 

 

 
2. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej 

 Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 544  ha  

i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych) 84% stanowi bezpośrednią 

ochronę uzdrowiskowej strefy „A”. 

STREFA „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ  przebiega: 

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

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

wschodnim południową  stroną rowu do pkt. 5 leŜącego na skrzyŜowaniu z  

Traktem Królewskim, następnie wschodnią granicą Traktu Królewskiego do 

skrzyŜowania z drogą polną do pkt.6, następnie północną granicą obrębu Solec-Zdrój 

do pkt.7 i dalej w kierunku wschodnim linią łamaną przechodzącą północną granicą 

działek nr 382, 419, 427 do pkt.8, 

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

pkt.9 stanowiącego skrzyŜowanie dróg o nr.473 oraz 499, następnie w kierunku 

zachodnim północną granicą drogi nr 499 i 514 do pkt.10 stanowiącego skrzyŜowanie  

z ul. Nad Stawem, następnie w kierunku południowym zachodnią granicą ul. Solnej do 

pkt.11, następnie w kierunku zachodnim do pkt. 12 i dalej wzdłuŜ zachodnich granic 

działki 635/3 do pkt 13, następnie południową granicą działki 635/2 do pkt.14 i dalej 

zachodnią stroną  Strugi w kierunku południowym do ujścia do strumienia Rzoska do 

pkt.15, następnie zachodnią granicą działki nr 84 w miejscowości Wełnin do pkt.16 tj. 

drogi asfaltowej, 

- od południa od pkt. 16 południową granicą drogi powiatowej nr 49 do skrzyŜowania z 

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

południową granicą drogi nr 36 do pkt.19, następnie linią łamaną wzdłuŜ południowej 
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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 wzdłuŜ  

wschodniej granicy drogi powiatowej nr 564 w miejscowości StraŜnik 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= 5436948,60          Y=  4623891,73 

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

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

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

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

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

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

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

3. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej 

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

i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (terenów biologicznie czynnych) 87% i stanowi 

granicę obszaru uzdrowiska. 

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

                                                                   §  6 

 

Czynnościami zabronionymi do realizacji w poszczególnych strefach ochrony 

uzdrowiskowej, są czynności zawarte w art. 38 ust 1. pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 28 lipca 
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2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399 z późn. zm.).                                                                                                          

                                                          §  7 

 

W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące 

powierzchnie nowo wydzielanych działek: 

- strefa „A” ochrony uzdrowiskowej   -  min.0,20 ha 

- strefa „B” ochrony uzdrowiskowej   - min 0,15 ha 

- strefa „C” ochrony uzdrowiskowej:  - zabudowa siedliskowa    -  min.0,15 ha, 

                                                          - zabudowa pensjonatowa  -  min. 0,40 ha, 

                                                          - zabudowa mieszkaniowa:  

                                                                             jednorodzinna  - 0,09 ha, 

                                                                             bliźniacza         -  0,07 ha, 

                                                          - zabudowa rekreacyjna       - 0,10 ha. 

                                                      

§ 8 

 

W oparciu o udokumentowane wody lecznicze i leczniczy klimat, ustala się dla 

uzdrowiska Solec -  Zdrój następujące kierunki lecznicze:                                              
    

1. CHOROBY ORTOPEDYCZNO-URAZOWE 

2. CHOROBY REUMATOLOGICZNE 

3. OSTEOPOROZA  I  CHOROBY SKÓRY    

4. CHOROBY  UKŁADU  NERWOWEGO 

  
§  9 

W Uzdrowisku Solec - Zdrój obowiązują następujące przeciwwskazania i wskazania  

w prowadzonych kierunkach leczniczych: 

 

I. PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE I KARDIOLOGICZNE DO LECZENIA    

   UZDROWISKOWEGO  W  UZDROWISKU   SOLEC -  ZDRÓJ. 

1. ostre choroby zakaźne;     

2. choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasoŜytnicze, 

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

nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);     

4. wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy Ŝółtaczki;     

5. choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym 

(kamica pęcherzyka Ŝółciowego, kamica nerki, zwęŜenie odźwiernika, 

krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do 

uwięźnięcia i inne);     

6. pełnoobjawowa niewydolność krąŜenia 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. zniedołęŜnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;     

13. choroby wyniszczające układowe;     

14. cięŜkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;     

15. duŜego stopnia nie trzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza);     

16. zespół uzaleŜnienia od alkoholu, uzaleŜnienie 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, jeŜeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat,  

w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od 

zakończenia leczenia;     

20. ciąŜa i okres karmienia;  

21. choroby niedokrwienne serca, takie jak:  

a. stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS  

- stopień ograniczenia codziennej aktywności Ŝyciowej,  

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 %,  
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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 krąŜenia,  

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 krąŜenia;  

26. infekcyjne zapalenie wsierdzia;  

II .CHOROBY  ORTOPEDYCZNO-URAZOWE 

 

    1.Szczegółowe wskazania: 

  

 a) sanatorium uzdrowiskowe: 

 - następstwa po urazach, chorobach stawów i aparatu więzadłowego  

z ograniczeniem ruchów, 

 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu, 

 - wady wrodzone układu ruchu bez utrwalonych zniekształceń, 

 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, 

 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa nieduŜego stopnia, 

 - rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób 

ortopedyczno-urazowych; 
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 b) leczenie ambulatoryjne: 

- stany po urazach tkanek miękkich - mięśni, więzadeł, torebek stawowych przy 

nieduŜym ograniczeniu ruchów, 

      - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, 

      - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa nieduŜego stopnia 

- rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób 

ortopedyczno-urazowych. 

 

2. Szczegółowe przeciwwskazania: 

 

 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub 

powikłane zapaleniem kości i szpiku; 

 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, powikłane z odleŜynami  

z niezdolnością do podstawowej samoobsługi; 

 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną 

zdolnością do samoobsługi; 

 - zapalenie szpiku kostnego z przetokami z odczynem ogólnym; 

 - choroby kości i tkanek miękkich z odczynem osteolitycznym, zapaleniem kości. 

III. CHOROBY  REUMATOLOGICZNE 

 

1. Szczegółowe wskazania:  

 a) sanatorium uzdrowiskowe: 

− reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, 

− atropatie łuszczycowe, 

− polimialgia reumatyczna 

− zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z  nieduŜym 

ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją 

               stawów, 

 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych duŜych z niewielkim 

ograniczeniem sprawności czynnościowej oraz małych z niewielkim i średnim 

ograniczeniem sprawności czynnościowej, 

 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieduŜym ograniczeniem sprawności 

ruchowej, 
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 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i 

inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi, 

 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie, 

 -  stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatoidalnych; 

b)   leczenie ambulatoryjne: 

- reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I i II oraz w 1 stopniu sprawności 

czynnościowej, 

- zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa  

z nieduŜym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów, 

 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych małych z niewielkim lub średnim    

   ograniczeniem sprawności ruchowej, 

 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieduŜym ograniczeniem sprawności    

    ruchowej, 

 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcytoza i 

  inne w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi, 

      - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie o małym nasileniu objawów. 

 

2. Szczegółowe przeciwwskazania: 

  

 - reumatoidalne zapalenie stawów w 4 stopniu sprawności czynnościowej 

(unieruchomienie w łóŜku); 

 - znaczne zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (stany 

gorączkowe, świeŜe wysięki, duŜe obrzęki stawowe); 

 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu RZS i ZZSK uniemoŜliwiające 

podstawową samoobsługę; 

 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych; 

 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem 

do operacji; 

 - martwicze zapalenie naczyń w okresie ostrego rzutu; 

  - infekcyjne zapalenie kości i stawów, ostre i przewlekłe w okresieostrego rzutu 

 

IV.CHOROBY  UKŁADU  NERWOWEGO 

 

1.Szczegółowe wskazania: 
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 a) sanatorium uzdrowiskowe: 

 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 6 miesięcy od 

przebytego zapalenia, 

 - stany po operacji wypadniętego dysku (3 miesiące po zabiegu), 

 - stany po zapaleniu poprzecznym i połowicznym rdzenia, 

 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym i podostrym, 

 - poraŜenie mózgowe dziecięce z zachowaną zdolnością chodzenia, 

 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie 

początkowym o przebiegu łagodnym lub w okresie remisji, 

 - choroba Parkinsona z nieduŜym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną 

samoobsługą, 

 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie podostrym, 

 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego, 

 - następstwa po urazach nerwów obwodowych, 

 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym postacie 

nieobjawowe; 

 b) leczenie ambulatoryjne: 

 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym lub remisji, 

 - choroba Parkinsona z nieduŜym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną 

   samoobsługą, 

       - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie przewlekłym lub remisji, 

 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego, 

 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym postacie 

nieobjawione, 

 - nerwice narządowe (zaburzenia układu wegetatywnego). 

2. Szczegółowe przeciwwskazania: 

  - stany po urazach kręgosłupa z tetraplegią z odleŜynami; 

  - stany pourazowe, pozapalne lub pooperacyjne mózgu, rdzenia  

i inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemoŜliwiającą podstawową 

samoobsługę; 

  - stany po 2-3 udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afrazją 

sensoryczną i motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną 

niesprawnością; 

  - padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej); 
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− stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub często powtarzającymi się 

rzutami. 

 

 

       V. CHOROBY  SKÓRY 

1. Szczegółowe wskazania:  

 a) sanatorium uzdrowiskowe: 

- choroby alergiczne skóry w małym i średnim stopniu zaawansowania: 

- choroby naczyniowe w małym i średnim stopniu zaawansowania: 

- łuszczyca zwykła i jej odmiany, 

- przyłuszczyca grudkowa, 

- kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa, 

- choroba Ŝylakowa kończyn dolnych: Ŝylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, 

przewlekłe owrzodzenie Ŝylakowe podudzi, 

- liszaj płaski - wszystkie odmiany,  

      - liszaj zanikowy twardzinowy, 

- choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym, 

- termiczne uszkodzenia skóry, 

- choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd zlokalizowany, 

- zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu 

i Ŝołędzi, 

 - zaburzenia rogowacenia naskórka w średnim stopniu zaawansowania, 

 - schorzenia łojotokowe skóry w średnim stopniu zaawansowania, 

 - choroby włosów, 

 - bielactwo, 

  

b) leczenie ambulatoryjne: 

  - łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany,  

  - zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania, 

  - schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania, 

  - bielactwo. 

2. Szczegółowe przeciwwskazania: 

 - kolagenozy - twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z daleko posuniętymi 

zmianami narządowymi; 

 - fotodermatozy; 
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 - łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego; 

 - ostre alergiczne choroby skóry; 

 - rozległe owrzodzenia Ŝylakowe podudzi z cechami zapalnymi; 

 - ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasoŜytnicze i wirusowe; 

 - erytrodermia; 

 - dermatozy zawodowe w okresie ostrym. 

 

                                                                §  10 

 

Na terenie Uzdrowiska Solec - Zdrój znajdują się udokumentowane wody  

o właściwościach leczniczych wykorzystywane  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) 

Wody siarczkowe są eksploatowane: 

1)Szyb Solecki o wydajności 0,456 m3 /godz. 

2)Solec 2 – Karol o wydajności 0,4 m3 /godz. 

3)Solec 2 B o wydajności 0,1 m3 /godz. 

4) Wełnin (Malina) o wydajności 3 m3/godz.       

§  11 

 

Wykaz zakładów i urządzeń  lecznictwa uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju: 

1. Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego: 

a)  Sanatorium „Jasna”   

           b)  Sanatorium „Świt”   

           c)  Przychodnia uzdrowiskowa  

           d)  Zakład przyrodoleczniczy ( w neoklasycznych Łazienkach ) 

           e)  Zakład fizjoterapii  

           f)  Centrum Rehabilitacji „Malinowy Zdrój” 
 

 2. Wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 

 

a) urządzony park zdrojowy 11 ha, 

b) ścieŜki ruchowe w obrębie parku zdrojowego, 

c) basen rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji „Malinowy Zdrój”, 

d) pijalnia wód leczniczych w Łazienkach. 
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                                         § 12 

 

Załącznikami graficznymi do statutu są: 

1) mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,  w skali 1:5000, 

2) mapa strefy  „B”  ochrony uzdrowiskowej( zaznaczona strefa „A”) w skali        

1: 10000,   

3) mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej ( zaznaczona strefa „A” i „B” ) w skali 

1:25000,  

4) 2 mapy obszaru i terenu  górniczego ( z zaznaczonymi odwiertami wód 

leczniczych) w skali 1:25 000, 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady 

                                                                                            Zenobiusz Kowalczyk 

 


