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1. Podstawy prawne opracowania operatu 

Podstawą opracowania operatu dla Uzdrowiska Solec-Zdrój gmina Solec-Zdrój, 

powiat Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie są wymagania zawarte w art. 39 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z dnia 31 

maja 2017 r. poz.1056, tekst jednolity ze zmianami). 

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 31 maja 2017 r. poz.1056, tekst jednolity ze zmianami.). 

2. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 

r. poz.2126 tekst jednolity ze zmianami.). 

3. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 tekst 

jednolity ze zmianami). 

4. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. 

poz. 799 tekst jednolity ze zmianami). 

5. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 

z późn. zm.). 

6. Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm). 

7. Ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm.). 

8. Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 

z późn. zm). 

9. Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) 

10. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z 

późn. zm.). 

11. Ustawie z dnia 16 grudnia z 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. stycznia 2018 

r. poz.142 tekst jednolity ze zmianami). 

12. Decyzji Nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2008r. 

13. Uchwale Nr XXVII/122/09 RADY GMINY SOLEC- ZDRÓJ Rady Gminy Solec-

Zdrój z dnia 20.04.2009 roku w sprawie statutu uzdrowiska Solec - Zdrój. 
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14. Uchwale Nr X/46/2011 Rady Gminy Solec - Zdrój z dnia 27 października 2011 

roku w sprawie zmian w statucie uzdrowiska Solec - Zdrój. 
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2. Wstęp 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z dnia 

31.V.2017 r. tekst jednolity ze zmianami) w artykule 39 poz. 1 stanowi, iż Gmina, 

która zamierza wystąpić o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu 

ochrony uzdrowiskowej w celu określenia możliwości prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego na tym obszarze sporządza operat uzdrowiskowy". Na podstawie 

powyższego aktu prawnego na zlecenie Gminy Solec - Zdrój w roku 2008 

opracowany został operat uzdrowiskowy. Minister Zdrowia po zapoznaniu się 

z operatem zaopiniowanym przez Komisję Uzdrowiskową w dniu 6 listopada 2008 

roku wydał decyzję nr 11 (zał. nr 1), w której: 

1. Potwierdza możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze 

uznanym za uzdrowisko Solec - Zdrój,  

2. Ustalił następujące kierunki lecznicze dla uzdrowiska Solec - Zdrój: choroby 

ortopedyczno - urazowe, choroby układu nerwowego, choroby 

reumatologiczne, osteoporoza, choroby skóry. 

W uzasadnieniu do w/w decyzji Minister Zdrowia potwierdził, że uzdrowisko Solec - 

Zdrój spełnia następujące warunki: 

1) Posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców leczniczych  

2) Posiada klimat o właściwościach leczniczych  

3) Na obszarze uzdrowiska Solec - Zdrój znajdują się następujące zakłady 

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: 

- sanatorium uzdrowiskowe "Jasna" 

- sanatorium uzdrowiskowe "Świt" z przychodnią uzdrowiskową 

- zakład przyrodoleczniczy "Łazienki " 

- zakład fizjoterapii (oddział "Łazienek") 

- Centrum Rehabilitacji "Malinowy Zdrój" 

4) Posiada następujące urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: 

- Park Zdrojowy 
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- Pijalnię Wód Mineralnych zlokalizowaną w zakładzie przyrodoleczniczym "Łazienki". 

5) Obszar spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla 

 środowiska. 

6) Posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, 

 energetyki, transportu, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami. 

Rada Gminy Solec-Zdrój po uzyskaniu w/w decyzji Ministra Zdrowia na podstawie 

art. 41 ust.1 i 2 z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Rada Gminy 

Solec - Zdrój podjęła Uchwałę Nr XXVII/122/09 w sprawie statutu uzdrowiska Solec- 

Zdrój (zał. nr 2). 

Dnia 27 października 2011 roku Rada Gminy Solec - Zdrój Uchwałą Nr X/46/2011 

dokonała zmian w statucie (zał. nr 3). 

Decyzja Ministra Zdrowia Nr 11 z dnia 06.11.2008 r. nie zawierała uwag ani zaleceń 

do realizacji. Niemniej jednak w odpowiedzi na pismo znak OZU.533.47.2017PSP 

dotyczące weryfikacji decyzji Ministra Zdrowia o potwierdzeniu prowadzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego sekretarz gminy z upoważnienia Wójta Gminy Solec-

Zdrój poinformował Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 27.04.2017 r. 

o podejmowanych działaniach przede wszystkim inwestycyjnych mających na celu 

rozbudowę infrastruktury technicznej i turystycznej w Solcu-Zdroju. (zał. nr 4). 

Na podstawie art. 43 ust.1 w/w ustawy, Gmina, na obszarze której znajduje się 

uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia 

i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar 

albo jego część wymagań określonych w ustawie. W związku z upływem w roku 2018 

dziesięcioletniego okresu ważności operatu Wójt Gminy Solec-Zdrój przedstawia 

aktualny operat uzdrowiskowy dla Uzdrowiska Solec- Zdrój. 
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3. Gmina Solec - Zdrój 

Położenie  

 

   

Gmina Solec - Zdrój położona jest w południowo - wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego w powiecie Busko - Zdrój. 
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Miejscowość Solec-Zdrój pełniąca funkcję ośrodka gminnego, położona jest 

w centralnej części gminy w odległości 24 km od Buska - Zdroju, 78 km od Kielc i 90 

km od Krakowa. 

Struktura powierzchni: 

- gmina Solec - Zdrój zajmuje  obszar 85,07 km², w tym: 

- użytki rolne: 85% 

- użytki leśne: 10,40%. 

Gmina stanowi 8,78% powierzchni powiatu Busko-Zdrój. 

Obszar gminy obejmuje 19 sołectw a mianowicie: 

Chinków, Kików, Ludwinów, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, 

Sułkowice, Świniary, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Kolonia-

Zagajów, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków. 

Obszar Uzdrowiska Solec-Zdrój, który jest określony w niniejszym operacie i objęty 

wystąpieniem o nadania statusu uzdrowiska obejmuje następujące miejscowości: 

Chinków, Magierów, Piestrzec, Solec - Zdrój, Strażnik, Wełnin, Włosnowice, 

Zagórzany, Zborów, Żuków.  

Na w/w obszarze wydzielono trzy strefy ochrony uzdrowiskowej  

- strefę "A" ochrony uzdrowiskowej o powierzchni    81,41 ha 

- strefę B" " ochrony uzdrowiskowej o powierzchni  546,59 ha 

- strefę "C" ochrony uzdrowiskowej o powierzchni  4092,5 ha  

Ludność 

Gminę Solec - Zdrój zamieszkuje 5112 mieszkańców.  

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 60,1 osób/km². 

Historia  

Nazwa Solec pochodzi od źródlisk solnych występujących na pobliskich łąkach. 

Pierwsze wzmianki o wodach solnych pochodzą już z XIV wieku. W XVIII wieku 

użytkowano miejscowe wody i warzono sól.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chinków
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kików
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwinów_(powiat_buski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magierów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek_Mały
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piestrzec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec-Zdrój
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strażnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sułkowice_(województwo_świętokrzyskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świniary_(województwo_świętokrzyskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wełnin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Włosnowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagaje_Kikowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagajów_(powiat_buski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagórzany_(województwo_świętokrzyskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zborów_(województwo_świętokrzyskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zielonki_(powiat_buski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żuków_(powiat_buski)
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W XVIII w. jeden z rodu 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 1835 r.) 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 Józef Dietl, założyciel i wieloletni prezes 

towarzystwa balneologicznego w Krakowie. Z jego pracy wiemy, że w roku 1856 było 

tu już 29 łazienek. W roku 1875 właściciel łazienek założył  w Warszawie spółkę 

komandytowo-akcyjną, która zgromadziwszy większe kapitały zajęła się skutecznie 

ich rozbudową. Zbudowano wówczas hotel murowany z salą balową, restauracyjną 

i czytelnią, dawny drewniany wodociąg zamieniono na nowy z cementu,   

W 1896 r. 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 180 

m., 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. 

Wielkie szkody poniósł Solec w okresie I wojny światowej, w roku 1921 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. Od roku 1925 

w Solcu na terenie zakładowym i w większości willi było oświetlenie elektryczne oraz 

kanalizacja. 
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W 1928 roku zakład liczył 28 kabin do kąpieli oraz 14 kabin do kąpieli mułowych. 

Druga wojna światowa zniszczyła część budowli i urządzeń oraz zdewastowała park 

zdrojowy. Od roku 1946 rozpoczęła się odbudowa zniszczonych obiektów 

i rozpoczęto działalność uzdrowiskową prowadzoną przez właściciela Włodzimierza 

Daniewskiego. W roku 1951 Zakład Zdrojowy Solec-Zdrój został upaństwowiony 

i podporządkowany Uzdrowisku Busko-Zdrój. 

Po 47 latach zarządu państwowego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego  

obiekty uzdrowiska Solec-Zdrój w roku 1999 wróciły do dawnych właścicieli, tj. rodzin 

Daniewskich i Dzianottów i lecznictwo prowadzone było przez "Uzdrowisko Solec-

Zdrój" Sp. z o.o. Od grudnia 2011 roku obiekty te stanowią własność prywatną, 

a lecznictwo uzdrowiskowe w tych obiektach prowadzone jest przez Uzdrowisko 

Solec Zdrój M. Cz. Sztuk sp. j. 

Rzeźba terenu 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym kraju 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), Niecka Solecka (część środkowa i zachodnia). 

Część południowa gminy sięga na obszar Niziny Nadwislańskiej.  

Garb Pińczowski rozpościera się pomiędzy Niecką Solecką i Połaniecką. Tworzy go 

kredowe wypiętrzenie rozciągające się pasmowo na kierunku północny-zachód — 

południowy-wschód. Na południe od Garbu Pińczowskiego, po wschodniej stronie 

Nidy leży Niecka Solecka. Charakteryzuje się kopulastymi wypiętrzeniami i pasmami 

zbudowanymi z gipsów mioceńskich, których wysokości względne wahają się od ok. 

20–50 m, zaś bezwzględne od 250–170m n.p.m. Garby te stopniowo obniżają się 

w kierunku doliny Wisły. Na południe od Niecki Soleckiej położona jest Nizina 

Nadwiślańska. Obejmuje ona szeroką, tarasową dolinę Wisły, którą wypełniają 

czwartorzędowe osady rzeczne o miąższości kilku metrów. 

Hydrografia 

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. 
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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. Największymi rzekami 

przepływającymi przez gminę są: Kanał Strumień, Rzoska, Kanał Nida, Struga 

Włosnowicka, Struga Piestrzecka, Struga Zborowska, Ciek od Gadawy. 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 i zbiornik retencyjno-rekreacyjny. 

W Ludwinowie wpada do cieku Strumień (lewobrzeżny dopływ Wisły).  

Na obszarze gminy występuje kilkanaście zbiorników wodnych. Większe ich 

zgrupowania występują w pobliżu miejscowości Zborów, Solec-Zdrój, Zagajów. 

W granicach Solca-Zdroju istnieje zbiornik wodny o powierzchni 5,3 ha. 

Środowisko naturalne i klimat 

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 180 m 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 

powstrzymujący zimne wiatry. Na warunki klimatyczne okolic Solca-Zdroju wpływa 

także rozciągająca się na południu dolina Wisły odznaczająca się dużym 

nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami. Lasy zajmują niewielką część obszaru 

gminy, ich obecność przyczynia się do wytwarzania specyficznego mikroklimatu 

okolic Solca-Zdroju. Jego charakterystycznymi cechami są słabe wiatry, duża liczba 

dni bezwietrznych 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 60 dni, średnia suma opadów w roku wynosi 

600 mm. Większość obszaru gminy zajmują tereny rolnicze. Występują tu gleby 

bielicowe, brunatne, czarnoziemy, mady i rędzin. Na terenie Gminy Solec-Zdrój lasy 

zajmują około 844,55 ha powierzchni, co stanowi 10,40% ogólnej powierzchni gminy. 

Największe kompleksy leśne występują na północny - zachód od Solca - Zdroju.  
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Działalność rekreacyjno - wypoczynkowa 

Uzdrowisko Solec - Zdrój znane jest przede wszystkim jako posiadające unikalne 

wody lecznicze siarkowe. Nowa forma leczenia uzdrowiskowego tj. leczenie 

ambulatoryjne spowodowała znaczny rozwój turystyki tj. turystyki leczniczo - 

uzdrowiskowej. Uzupełniającymi formami turystyki jest turystyka rekreacyjna 

i aktywna oraz agroturystyka. 

Położenie miejscowości Solec-Zdrój na terenie Niecki Soleckiej na wysokości 180 m 

n.p.m. oraz swoisty mikroklimat, z uwagi na osłonięcie od płn.- wsch. pasmem 

wzgórz Garbu Wójczańsko - Pińczowskiego 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 weekendowego. Przez obszar Gminy Solec- 

Zdrój prowadzą: dwa szlaki turystyczne: szlak zielony Grochowiska – Wiślica, szlak 

czerwony Busko - Zdrój – Solec-Zdrój oraz kilka szlaków i tras turystycznych, 

stanowiących propozycje wycieczek zarówno dla turystów rowerowych, pieszych jak 

i zmotoryzowanych, którzy mogą poznać najciekawsze miejsca w Solcu - Zdroju 

i jego okolicach. W gminie turystykę pieszą o charakterze leczniczo - rekreacyjnej, 

można ponadto uprawiać w Parku Zdrojowym z alejami spacerowymi, w kompleksie 

leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego oraz terenach zieleni 

urządzonej.  

W północnej części gminy teren Szanieckiego Parku Krajobrazowego służy 

rozwojowi turystyki rowerowej. Gmina Solec Zdrój we współpracy z Gminą Busko - 

Zdrój jest w takcie realizacji zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy 

uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój". Przy zalewie rekreacyjnym w Solcu-

Zdroju jest możliwość wypożyczenia kajaków i rowerów wodnych oraz korzystania 

z boiska do piłki siatkowej. Pozwala to na uprawianie turystyki wodnej i sportów 

wodnych oraz przyciąga turystów weekendowych, zwłaszcza w okresie letnim. 

Celom rekreacyjno - wypoczynkowym służą tereny zieleni urządzonej ze ścieżkami 

ruchowymi, tereny zieleni urządzonej ze ścieżkami edukacyjnymi oraz siłownie 

zewnętrzne wraz z obiektami małej architektury, które zlokalizowane są zarówno 

w Solcu - zdroju jak i w sąsiednich miejscowościach i stanowią także miejsca 

spoczynkowe dla rowerzystów. 
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Działalność gospodarcza 

Na terenie miasta i gminy aktualnie liczba podmiotów gospodarczych, których 

głównym miejscem wykonywania działalności jest gmina Solec - Zdrój wynosi 288 

działalności. Podstawowe rodzaje wykonywanej działalności: 

− sprzedaż detaliczna produktów żywnościowych, napojów, alkoholi, wyrobów 

tytoniowych,  

− sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży ,obuwia, 

− budownictwo, 

− transport, 

− hotelarstwo, 

− gastronomia. 

 

4. Infrastruktura techniczna  

Komunikacja  

Gmina Solec-Zdrój posiada dobrze rozwinięta sieć komunikacyjno-drogową. Główną 

osią zewnętrzną układu drogowego jest droga krajowa nr 79 Kraków -Sandomierz 

o długości na terenie gminy 5,89 km. Droga krajowa przebiega w odległości 3 km od 

Solca-Zdroju. Na terenie gminy znajdują się drogi powiatowe o łącznej długości 64  

km oraz drogi gminne o długości 101,36 km, których podział pod względem 

nawierzchni przedstawia się następująco: 

− 54,63 km - drogi o nawierzchni bitumicznej, 

− 15,47 km - drogi o nawierzchni tłuczniowej, 

− 28,35 km - drogi o nawierzchni gruntowej, 

−   2,91 km - drogi o nawierzchni betonowej.  

Komunikacje publiczną obsługują autobusy PKS oraz prywatni przewoźnicy (BUS). 

Z przystanków obsługiwanych przez PKS można dojechać między innym do Buska - 

Zdroju, Kielc, Krakowa, Tarnowa. Prywatni przewoźnicy obsługują przede wszystkim 

ruch lokalny.   

Gospodarka wodno - ściekowa 

Zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój 

realizuje Referat Gospodarki Komunalnej. 
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1. Wodociągi 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Solec-Zdrój jest bardzo dobrze rozbudowana. 

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 103,20 km. Do sieci wodociągowej 

podłączonych jest  1611 budynków mieszkalnych. Średnie roczne zużycie wody 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 24 m3. Obecnie wszystkie sołectwa 

w gminie mają dostęp do sieci wodociągowej. 

2. Ujęcia wód 

Na terenie gminy występują trzy ujęcia wody zasilające sieć wodociągową:  

2.1. Piestrzec – ujęcie źródlane zlokalizowane w miejscowości Piestrzec gmina 

Solec-Zdrój. Pobór wody z tego ujęcia prowadzony jest zgodnie z decyzją z dnia 

29.09.2005 roku znak: RLO-6223/29/05 Starosty Buskiego, który udzielił Wójtowi 

Gminy Solec-Zdrój pozwolenia wodno prawnego na pobór wody podziemnej 

z utworów kredowych, wypływającej ze źródeł w Piestrzcu w ilości: Q śr d – 385,2 

m³/d, Q max d – 528,0 m³/d Q max h – 22 m³ /h przy samo wypływie na rzędnej 

189,70 m n.p.m., tj. do wysokości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych źródeł 

w kategorii „B”. 

Ujęcie to składa się z 7 studni z filtrem podziemnym na samo wypływach połączone 

rurociągami grawitacyjnymi, które kierują wodę na piaskownik jednokomorowy. 

Z piaskownika dwoma rurociągami grawitacyjnymi PCV woda przepływa do zbiornika 

wyrównawczego, jest pompowana do stacji wodociągowej a następnie do sieci 

rozdzielczej, na której usytuowany jest zbiornik wyrównawczy. Celem poboru wody z 

tego ujęcia jest przeznaczenie jej dla potrzeb wodociągu grupowego, zaopatrującego 

w wodę pitną mieszkańców miejscowości: Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Zielonki, 

Ludwinów, Wełnin, Zagórzany. 

2.2. Kików – ujęcie wód podziemnych z utworów kredy górnej zlokalizowane 

w rejonie miejscowości Kików na zboczu Kamiennej Góry o zasobach 

eksploatacyjnych Qe =29 m³/h, przy depresji Se = 23 m. Ujęcie składa się ze studni 

głębinowej o głębokości 82 m, stacji wodociągowej oraz zbiornika wyrównawczego 

o pojemności 200 m3. Pobór wód prowadzony jest na podstawie decyzji Starosty 

Buskiego z dnia 04.12.2008 znak: RLO-6223/32//08 – pozwolenie na pobór wody 

podziemnej z ujęcia KIKÓW I, zlokalizowanego na działce Nr 106/2 w miejscowości 

Kików gm. Solec-Zdrój. Woda pobierana dla potrzeb wodociągu grupowego Kików-

Żuków obejmującego miejscowości: Kików, Żuków i Piasek Mały i Sułkowice w ilości: 
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Q max d 580,0 m ³/ dobę, Q śr d. =396,66 m³/ dobę, Q max h = 29,0 m³/ h tj. do 

wysokości ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia przy depresji Se=23,0m 

(zasięg leja depresyjnego Re=396m). 

2.3 Groczków - Magierów w Zborowie – ujęcie zlokalizowane na północ od Zborowa 

jest to źródlisko o samoistnym wypływie o wydajności Qe=32,0 m3/h z utworów 

trzeciorzędowo-kredowych. Wypływy zostały obudowane studzienkami infiltracyjnymi 

z kręgów betonowych. Woda ze studzienek jest prowadzona przelewam do 

studzienki zbiorczej skąd za pomocą rurociągu grawitacyjnego jest doprowadzana do 

budynku pompowni, a z komory pompowej tłoczona jest do budynku hydroforni. 

Z hydrofornii woda przesyłana jest do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 

150 m3 każdy. Poprzez komory zasuw woda ze zbiorków ponownie przesyłana jest 

do hydroforni, gdzie za pomocą pomp tłoczona jest do sieci wodociągowej. Celem 

poboru wody jest przeznaczenie jej do zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego 

Gminy Solec-Zdrój, tj. dla miejscowości: Chinków, Kolonia Zagajów, Magierów, 

Solec-Zdrój, Strażnik, Zagajów, Zborów. W sytuacji awaryjnej ujęcie Groczków - 

Magierów może zasilać pozostałe miejscowości gminy Solec-Zdrój za wyjątkiem wsi 

Sułkowice i Zagaje Kikowskie. Pobór wód z tego ujęcia prowadzony jest zgodne 

z decyzją Starosty Buskiego z dnia 03.01.2008 znak: RLO-6223/22/07 – pozwolenie 

na pobór wód z ujęcia Groczków –Magierów zlokalizowanego na działkach nr ewid. 

536 i 537/1 w miejscowości Zborów gm. Solec - Zdrój w ilości: Q max .dob. =768,0 

m³/dobę, Q max h = 32,0 m3/h, tj. do wysokości przyjętych zasobów 

eksploatacyjnych ujęcia. 

Gmina zakupuje także wodę z Międzygminnego Związku "NIDA 2000". Celem 

zabezpieczenia w wodę mieszkańców miejscowości Zagaje Kikowskie Gmina Solec - 

Zdrój zakupuje wodę z sąsiedniej Gminy Stopnica.  

3. System odprowadzania ścieków sanitarnych 

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 80,86 km. Wskaźnik skanalizowana 

gminy, oznaczający stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu 

kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców przekracza 70%. Obecnie 

skanalizowanych jest 10 miejscowości: Solec-Zdrój, Wełnin, Zborów, Piestrzec, 

Włosnowice, Zielonki, Świniary, Żuków, Kików i Magierów. Sieć kanalizacyjna jest 

systematycznie rozbudowywana tak aby w najbliższych latach pokryła cały obszar 

gminy.  
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4. Oczyszczalnie ścieków 

Na terenie gminy Solec - Zdrój funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. 

Oczyszczalnia ścieków w sołectwie Wełnin. 

Oczyszczalnia ścieków w sołectwie Świniary. 

4.1. Oczyszczalnia ścieków w sołectwie Wełnin to oczyszczalnia o przepustowości 

700 m3/d z modułem oczyszczania ścieków pokąpielowych w ilości 200 m3/d. 

Odprowadzanie ścieków pokapielowych do oczyszczalni odbywa się odrębnymi 

sieciami kanalizacyjnymi. 

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Rzoski w km 4+ 110 

w ilości nieprzekraczającej Q śr = 700 m3/d i RLM = 5670 MR odbywa się zgodnie 

z pozwoleniem wodno - prawnym, decyzja Starosty Buskiego z dnia 09.04.2009r 

znak: RLO-6223/4/09. Oczyszczalnia ścieków w Wełninie przeznaczona jest do 

obsługi terenów skanalizowanych tzw. aglomeracji Solec-Zdrój, tj. miejscowości 

Solec-Zdrój, Zborów, Żuków, Kików, Magierów i Wełnin. Zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (MP Dz. Urz. RP z dnia 14 

lipca 2016r. poz. 652) – aglomeracja Solec-Zdrój z oczyszczalnią ścieków w Wełninie 

przewidzianą do obsługi 5670 równoważnych mieszkańców uczestniczy  w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W istniejącej oczyszczalni ścieków 

oczyszczane są ścieki komunalne o charakterze ścieków bytowych, odprowadzane 

do układu kanalizacji ściekowej sanitarnej od mieszkańców stałych, z placówek 

usługowo-handlowych, obiektów użyteczności publicznej, a także ścieki bytowe 

z osadników bezodpływowych dowożone taborem asenizacyjnym. Prowadzona jest 

modernizacja oczyszczalni obejmująca instalację odwadniania i kompostowania 

osadów ściekowych mająca na celu usprawnienie procesu odwadniana osadów 

ściekowych. Zakres prac obejmuje montaż urządzeń dla potrzeb mechanicznego 

oczyszczania ścieków w połączeniu z odwadnianiem osadów ściekowych wstępnych 

i nadmiernych na filtrze taśmowym oraz kompostowaniem wyseparowanych osadów 

ściekowych w wydzielonym  termobioreaktorze.  

4.2 Oczyszczalnia w sołectwie Świniary jest to oczyszczalnia o przepustowości 300 

m3/d. oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu SBR z punktem zlewnym 

ścieków dowożonych i węzłem przeróbki osadu. Odprowadzanie oczyszczonych 

ścieków komunalnych do  Kanału Ciek Nida w km 1+ 760 w ilości nie przekraczającej 
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Q śr = 300 m3/d i RLM = 2995 MR odbywa się zgodnie z wydanym pozwoleniem 

wodno prawnym - decyzja Starosty Buskiego z dnia 27.11.2008 roku znak: RLO-

6223/34/08. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych (MP Dz. Urz. RP z dnia 14 lipca 2016r. poz. 652) – aglomeracja 

Świniary z oczyszczalnią ścieków Świniary (przewidzianą do obsługi 2995 RLM) 

uczestniczy w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. 

W istniejącej oczyszczalni ścieków oczyszczane są ścieki wyłącznie bytowe, 

odprowadzane do układu kanalizacji ściekowej od mieszkańców stałych, z placówek 

usługowo-handlowych, obiektów użyteczności publicznej, a także ścieki bytowe 

z osadników bezodpływowych dowożone taborem asenizacyjnym. Istniejąca  

oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest dla obsługi terenów skanalizowanych dla 

aglomeracji Świniary, obejmującej miejscowości gminy Solec-Zdrój tj. Piestrzec, 

Włosnowice, Świniary, Zielonki i gminy Pacanów, tj. Zołcza - Ugory, Wójeczka, 

Wójcza, Biechów, Wola Biechowska. 

Obecnie prowadzona jest modernizacja oczyszczalni obejmująca instalację 

odwadniania i kompostowania osadów ściekowych mająca na celu usprawnienie 

procesu odwadniana osadów ściekowych. Zakres prac obejmuje montaż urządzeń 

dla potrzeb mechanicznego oczyszczania ścieków w połączeniu z odwadnianiem 

osadów ściekowych wstępnych i nadmiernych na filtrze taśmowym oraz 

kompostowaniem wyseparowanych osadów ściekowych w wydzielonym 

termobioreaktorze.  

5. Zaopatrzenie w gaz 

Obecnie dostęp do gazu pochodzącego z sieci średniego ciśnienia jest możliwy w 13 

miejscowościach gminy: Solec-Zdrój, Kików, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, 

Pułanki, Sułkowice, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zborów i Żuków. 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, 

Zagórzanach i Kolonii Zagajów (od gazociągu Solec-Zdrój – Piasek Mały). 
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Planowany rozwój i modernizacja sieci gazowniczej, która pozwoli na zwiększenie 

ilości gospodarstw indywidualnych i budynków publicznych, które używają gazu do 

celów gospodarczych i grzewczych. 

6. 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.  

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.  

7. Ciepłownictwo 

Na terenie Gminy Solec-Zdrój nie występują zwarte centralne systemy ciepłownicze. 

Budynki sanatoryjne, hotele, pensjonaty, zlokalizowane na terenie uzdrowiska 

posiadają własne kotłownie podłączone do sieci gazowej. Większość  budynków 

mieszkalnych  jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej wykorzystuje gaz 

ziemny do ogrzewania budynków. Pozostałe budynki na potrzeby grzewcze 

i przygotowania ciepłej wody wykorzystują paliwa stałe. Coraz więcej gospodarstw 

korzysta z odnawialnych źródeł energii. Montowane są układy solarne do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na dostępność 

i rozpowszechnienie lokalnych systemów grzewczych nie planuje się stworzenia 

centralnej sieci ciepłowniczej. 

8. 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. 
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8. Gospodarka odpadami 

W województwie świętokrzyskim opracowana została aktualizacja „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” (WPGO) przyjęta uchwałą Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr XXV/356/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Zgodnie 

z zapisami tego planu Gmina Solec-Zdrój wchodzi w skład 5 Regionu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi na terenie województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z art. 

3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z tekst jednolity ze zmianami.) gminy 

zapewniają czystość i porządek i tworzą niezbędne warunki do ich utrzymania, a w 

szczególności ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, które 

obejmuje co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa 

sztucznego, szkła i opakowań wielo materiałowych oraz odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji. 

Na ternie Gminy Solec - Zdrój selektywną zbiórkę prowadzi 95,51% mieszkańców, 

pozostałe 4,49% zbiera odpady w sposób zmieszany. Odpady odebrane od 

właścicieli nieruchomości dostarczane są do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych właściwej dla Regionu 5, tj. Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie. Gmina Solec - Zdrój osiąga 

odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Poziom recyklingu 

w 2017 r. wyniósł 30,58%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów 7,13%. 

Na terenie gminy Solec-Zdrój funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy gminy Solec-Zdrój mają możliwość dostarczania 

do PSZOK następujących rodzajów odpadów komunalnych: zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

zużyte akumulatory i baterie, zużyte opony, przeterminowane leki, opakowania po 

środkach ochrony roślin, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne 

i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła. Mieszkańcy gminy 

Solec-Zdrój mogą bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Zborowie odpady segregowane, jak i odpady problemowe.  
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest także na 

terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy. 

PSZOK przyjmuje takie odpady jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielo materiałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, opony oraz odpady zielone.  

Gmina Solec-Zdrój od 2011 roku realizuje Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest następuje 

poprzez składowanie na specjalnie do tego celu przeznaczonym składowisku 

odpadów niebezpiecznych. Większość odpadów nieubezpieczanych zwierających 

azbest z terenu gminy trafia na składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie 

gmina Tuczępy. Sukcesywna likwidacja odpadów niebezpiecznych w postaci 

materiałów zawierających azbest zmniejsza emisję włókien azbestu do środowiska  

i szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi wg stanu na 31.12.2017 rok ilość odpadów 

azbestowych na terenie gminy pozostałych do unieszkodliwienia wynosiła około 

2821.   

Ewentualne zagrożenia ekologiczne  

1. Zagrożenia związane z gospodarką ściekową. 

Ścieki z terenu uzdrowiska odprowadzane są do oczyszczalni a po oczyszczeniu, 

zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno prawnym spływają do cieków płynących.  

Ścieki te nie stanowią zagrożeń. 

2. Zagrożenia związane z ruchem samochodowym 

W wyniku natężenia ruchu samochodowego wzrasta poziom hałasu, wibracji i emisji 

spalin w obrębie tras komunikacyjnych .Transport przyczynia się również do 

zanieczyszczenia gleb, a w konsekwencji wód poprzez wymywanie zanieczyszczeń 

i ich infiltrację do gruntu. Zagrożenie to dla środowiska zarówno obecnie jak i 

w przyszłości można określić jako niewielkie. 

3. Zagrożenia związane z zabudową terenów 

Podstawowym źródłem niekorzystnych zmian w krajobrazie i rzeźbie terenu będzie 

dalszy wzrost terenów zainwestowanych, głównie przeznaczonych pod indywidualną 
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zabudowę mieszkaniową i usługową. Zagrożenie to na terenie Solca - Zdroju jest 

niewielkie. 

5. Zagospodarowanie przestrzenne gminy Solec - Zdrój 

Gmina Solec – Zdrój realizuje politykę planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w oparciu o przyjęte uchwały sporządzone oraz uchwalone na 

zasadach i w trybie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązujące akty planistyczne na terenie 

Gminy Solec – Zdrój to:  

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec – Zdrój 

przyjęty Uchwałą NR XVI/76/08 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 27 marca 2008 

roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 109 

z dnia 3.06.2008 r., poz. 1569. (wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVIII/182/2010 Rady Gminy w Solcu – Zdroju z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Solec-Zdrój ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 172 z dnia 7.06.2010 r., poz. 1565. 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVIII/183/2010 Rady Gmin w Solcu – Zdroju z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Solec-Zdrój ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 197 z dnia 1.07.2010r., poz. 1905.  

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec – Zdrój 

z wyłączeniem Sołectwa Solec – Zdrój przyjęty Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy 

w Solcu-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17 X.2008 r., poz. 2925 (wraz 

z późniejszymi zmianami). 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVIII/184/2010 Rady Gminy Solec - Zdrój z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój i ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 197 z dnia 01.07.2010 r., poz. 1906. 

6. Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 r w sprawie 

uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój przyjęta uchwałą Nr XXI/96/2008 

Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17 X.2008r., poz. 2925.  

Teren gminy objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Solec – Zdrój przyjętym uchwałą nr II/19/02 Rady Gminy 

w Solcu - Zdroju z dnia 10 grudnia 2002, zmieniona uchwałą nr XXXIV/159/10 Rady 

Gminy Solec – Zdrój z dnia 11.01.2010 r.  

Przedmiotowe dokumenty planistyczne umożliwiają realizacje bieżących celów 

społeczno – gospodarczych przy zachowaniu ładu przestrzennego i wymogów 

przepisów obowiązującego prawa.  

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego określają zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenie zasad, które obejmują:  

− propozycję nowej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy 

kształtującej kierunek rozwoju gminy jako gminy uzdrowiskowej, 

− ochronę istniejących układów przestrzennych wsi wraz z tradycyjną 

zabudową,  

− zachowanie historycznie uwarunkowań przestrzeni publicznych, ulic, placów, 

ciągów pieszych, zespołów zieleni, 

− ochronę walorów widokowych krajobrazu otwartego, terenów gleb 

o najwyższej przydatności rolniczej, terenów leśnych, istniejących użytków 

ekologicznych oraz innych terenów na podstawie przepisów szczególnych.  

Podstawowym elementem ustaleń obowiązującego planu jest określenie 

przeznaczenia terenów i warunków ich zagospodarowania. 

Na całym obszarze objętym planem miejscowym obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania przestrzennego:  

1) obowiązek uwzględniania ustaleń dotyczących zagospodarowania stref ochrony 

uzdrowiskowej,  
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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 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 

terenie własnych działek, 

7) zachowanie historycznie uwarunkowanych przestrzeni publicznych, ulic, placów, 

ciągów pieszych, zespołów zieleni,  

8) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym 

zagrożeniom poprzez: 

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) rozbudowę 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. 
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9) zachowanie warunków uzdrowiskowych, zgodnie z wymogami dla obszarów 

ochrony uzdrowiskowej i stref ochronnych „A”, „B” i „C”; 

10) wprowadzenie systemów energii odnawialnej lub zapewniającej niską emisję 

zanieczyszczeń; 

11) projektowanie inwestycji ogólnodostępnych z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

12) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi; zachowanie i obudowę biologiczną cieków oraz maksymalną ochronę 

istniejącego drzewostanu; 

13) wzbogacenie funkcji przyrodniczej nowymi nasadzeniami drzew i krzewów 

rodzimych gatunków dostosowanych do warunków florystycznych terenu na 

poszczególnych terenach funkcjonalnych, zwłaszcza na obrzeżu wydzielonych 

działek budowlanych, które winny stanowić ich dominantę w krajobrazie. 

14) przestrzeganie uwarunkowań zawartych dla poszczególnych stref ochrony 

uzdrowiskowej, znajdujących się w statucie uzdrowiska. 

Obszary i ich przybliżona wielkość występujące w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej 

a wynikające z oznaczeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Solec - Zdrój 

UZZ - tereny usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem, UZZ/P - tereny usług 

zdrowia związanych z uzdrowiskiem z dopuszczeniem funkcji mieszkalno – 

pensjonatowej, pow. 28,41 ha 

UT - tereny zabudowy obiektami usług turystycznych, pow. 2,25 ha 

UT, UZ - tereny zabudowy obiektami usług turystycznych, sanatoryjno – hotelowych 

lub usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem, pow. 4,5 ha 

WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, strumienie, rowy 

melioracyjne, zbiorniki istniejące i projektowane stawy), pow 6,8 ha 

ZP - tereny zieleni urządzonej (zieleń parkowa, skwery, zieleń izolacyjna, przejścia 

piesze w zieleni, pasy w zieleni ekologicznej), oraz tereny zieleni o charakterze 

izolacyjnym z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pow. 8,17ha 
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ZL, ZN - tereny lasów ochronnych, pow. 25 ha 

US - tereny usług sportu powiązanych z istniejącą zielenią parkową, pow. 2 ha 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pow 1 ha 

U usługi inne – 0,16 ha  

Perspektywy rozwoju gminy 

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. Plany inwestycyjne Gminy 

przewidują dalszą budowę dróg, kanalizacji, zagospodarowania terenów zielonych, 

budowę hali sportowo- widowiskowej oraz kompleksu rekreacyjnego. 

1) Rozwój funkcji uzdrowiskowej 

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, 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, obszar Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka oraz Solecko-

Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Gmina posiada specyficzny 

mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem i małą ilością opadów 

w ciągu roku.  

3) Określenie obszarów rozwojowych Gminy Solec - Zdrój 

Wizję rozwoju gminy określa Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-

2025 zgodnie z którą: Gmina Solec - Zdrój to atrakcyjny obszar uzdrowiskowy 

o dynamicznym rozwoju społeczno-gospodarczym na bazie unikatowych zasobów 

klimatyczno-przyrodniczych. Główne cele rozwoju gminy to: 
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1. Rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury technicznej zapewniającej 

wysoką jakość i dostępność lokalnych usług publicznych. 

2. Wspieranie lokalnego rozwoju społeczno gospodarczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych. 

3. Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne 

wykorzystanie jego zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

4. Promocja ekskluzywnej, unikatowej marki turystycznej "Solec-Zdrój" poprzez 

działania krajowe i międzynarodowe. 

W celu realizacji strategii Gmina Solec-Zdrój prowadzi szereg działań określonych 

w Programie Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023. Jednym z projektów 

jest rewitalizacja parku z altanami na cele edukacyjno-wypocznynkowe, w ramach 

której przewidziano m.in. modernizacje istniejących altan, budowle małej architektury 

i utworzenie Parku Ekologicznego oraz uporządkowanie i nasadzenie zieleni na 

terenie Solca-Zdroju. Zagospodarowanie tego terenu oraz terenu nad zalewem ma 

na celu m.in. poprawę stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i aktywnego 

wypoczynku. Gmina jest także na etapie realizacji projektu pn "Poszerzenie oferty 

kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz 

kuracjuszy". Zakres projektu obejmuje m.in.  

1. rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w celu zaspokojenia potrzeb 

kulturalnych mieszkańców gminy, 

2. przebudowę sali sportowej na sale widowiskową wraz z zagospodarowaniem 

terenu, 

3. zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie polegające na 

pielęgnacji istniejącego drzewostanu, nasadzeniu nowej roślinności, utworzeniu 

alejek i montażu małej architektury. 

Na etapie realizacji jest szereg działań inwestycyjnych, w tym w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej. 

 

6. Obszar uzdrowiska Solec - Zdrój strefy ochrony uzdrowiskowej 

W celu ochrony warunków środowiska naturalnego w gminie Solec-Zdrój 

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. 
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Obszar uzdrowiska Solec-Zdrój zawarty jest w granicach administracyjnych 

następujących miejscowości gminy Solec-Zdrój: Chinków, Magierów, Piestrzec, 

Wełnin, Włosnowice, Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Zborów i Żuków, posiada 

powierzchnię 4720,5 ha, ograniczony strefą „C” ochrony uzdrowiskowej. Na obszarze 

tym wydzielono 3 strefy ochrony uzdrowiskowej "A", "B" i "C". 

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 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 81,41 ha,  

i wyliczony wskaźnik terenów zieleni 79%, obejmuje obszar na którym są 

zlokalizowane lub planowane do lokalizacji zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub 

obsłudze pacjenta i turysty, a w szczególności pensjonaty, restauracje lub kawiarnie. 

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 dla budownictwa mieszkaniowego, usług dla mieszkańców 

stałych, dla budowy zaplecza techniczno-gospodarczego niezbędnych dla 

funkcjonowania dzielnicy lecznictwa uzdrowiskowego oraz dla lokalizacji urządzeń 

sportowych, turystycznych itp. 
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Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 546,59 ha, 

wyliczony wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych) 84% stanowi 

bezpośrednią ochronę uzdrowiskowej strefy „A” 

3) Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej 

Obszar "C" pełni 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  4092,5 ha i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (terenów 

biologicznie czynnych) 87% i stanowi granicę obszaru uzdrowiska. 

Powierzchnia uzdrowiska Solec Zdrój równa jest powierzchni sumy wszystkich stref  

i wynosi 4720,5 ha.  

Opis stref ochrony uzdrowiskowej  

W celu ochrony warunków 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  skrzyżowaniu ulic Leśnej, 

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

75, następnie skręca na północ i granicą działki nr 75 dochodzi do ulicy 1-go Maja 

pkt. 3 . 

- od wschodu od pkt. 3 wzdłuż zachodniej granicy ul. 1 Maja biegnie na południe 

przecinając ulicę Kościuszki dochodzi do pkt. 4  tj. płn. zach. narożnika działki nr 

675/1, następnie biegnie wzdłuż granicy północnej i wschodniej dz. nr 675/1 

dochodzi do płn. zach. narożnika działki 572/6 pkt.5 i dalej biegnie na wschód do płn. 

wsch. narożnika nr 572/6, pkt.6 dalej biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy 

działek nr 572/6, 572/7 572/3, dochodzi do pkt.7 od tego miejsca biegnie na zachód 
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następnie na południe i na wschód granicami działek 572/3 i 572/7 dochodzi do ul. 

Partyzantów pkt.8, dalej biegnie na południe ul. Partyzantów przez most na rzece 

Rzoska dochodzi do działki nr.583/1 pkt.9, dalej biegnie na południe wschodnimi 

granicami działek 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585 do pkt.10 

- od południa od pkt. 10 skręca na zachód, następnie wzdłuż granicy obrębu Solec 

Zdrój działka nr 140/683 dochodzi do pkt. 11 . 

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

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

granicy tej działki 180 m dochodzi do pkt.13, następnie w kierunku północnym do 

pkt.14 do północnej granicy działki nr 539, następnie północną granicą tej działki oraz 

granicą działki nr 555 dochodzi do ul. Leśnej do pkt.15, skąd skręca na północ 

i zachodnią granicą ul. Leśnej dochodzi do punktu wyjściowego nr.1. 

2. STREFĘ „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ – która przebiega: 

- od północy od pkt.1 stanowiącego skrzyżowanie drogi polnej nr 543 w miejscowości 

Strażnik i rowu o nr 734 w miejscowości Zborów / płn. .zach. narożnik działki nr.623/  

granica strefy "B" biegnie w kierunku wschodnim południową stroną rowu do pkt.2 

leżącego na skrzyżowaniu z Traktem Królewskim, następnie wschodnia granicą 

Traktu Królewskiego do skrzyżowania z drogą polną do pkt.3, następnie północną 

granicą obrębu Solec-Zdrój do pkt.4 i dalej w kierunku wschodnim linią łamaną 

przechodzącą północną granicą działek nr 382, 419, 427 do pkt.5. 

- od wschodu w kierunku południowym od pkt. 5. zachodnią granica działki nr.473 do 

pkt.6 stanowiącego skrzyżowanie dróg o nr 473 oraz 499, następnie w kierunku 

zachodnim północną granicą drogi nr 499 i 514 do pkt.7 stanowiącego skrzyżowanie  

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

działki 626 /ul. Solna/ do pkt.8, następnie skręca na zachód i granicą działki 625 

dochodzi  do płd. zach. jej narożnika pkt. 9 skrzyżowanie z drogą nr 612, dalej 

biegnie na południe  wzdłuż zachodniej granicy drogi nr 612 dochodzi do drogi nr 

635/1 i granica tej drogi skręcając na zachód a następnie granicą działki nr 635/2 

dochodzi do pkt.10 , 

- od południa od pkt. 10 granica strefy "B" skręca na zachód i biegnąc  południową 

granicą działki nr 635/2  dochodzi do pkt. nr.11 od tego punkty biegnie na południe 
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i przecinając kanał Rzoska dochodzi do pkt.12 płd. wsch. narożnik działki 84, biegnie 

na północny zachód dochodzi do pkt. 14,tj. do skrzyżowania z drogą nr 36, skąd 

wschodnią granicą tej drogi dochodzi  do pkt. 15 tj. płd. wsch. narożnika działki nr 

26/4 dalej biegnie na płn. zach. południową granicą działek 26/4 ,25, 24. 15 

dochodząc do pkt.16 tj. do granicy działki nr 1 skąd granicą tej działki biegnąc na 

zachód dochodzi do granicy z działką nr 144/684 pkt.17, południową granicą tej 

działki dochodzi do płd.. wsch. narożnika działki 141/682 pkt.18, następnie biegnąc 

na zachód południowymi granicami działek 14/682, 142/681 dochodzi do pkt.19, 

- od zachodu od pkt.19 wschodnią granicami działek nr 142/681. 515, 638/8, 658/2, 

658/1, dochodzi do  pkt. 20 i dalej wzdłuż wschodniej granicy drogi powiatowej nr 

564 w miejscowości Strażnik oraz drogi polnej nr  543 biegnąc na północ dochodzi 

do punktu początkowego nr 1. 

3. STREFĘ „C” OCHRONY UZDROWISKOWEJ ograniczoną granicami 

administracyjnymi gminy Solec Zdrój, przebiegającymi po granicach krańcowych 

sołectw przebiega:  

- od północy od pkt. 1 tj. styku granic administracyjnych sołectw Kików i Zborów 

biegnie na południowy wschód granicami sołectw Zborów , Magierów, Piestrzec, 

Włosnowice, Solec - Zdrój, Wełnin do pkt. 2, tj. do południowo - wschodniej granicy 

sołectwa Wełnin 

- od południa, od pkt.2 biegnie na zachód granicami sołectw Wełnin, Zagórzany 

dochodzi do granicy sołectw Zagórzany i Chinków pkt.3, 

- od zachodu od pkt.3 administracyjnym granicami sołectw Chinków, Strażnik, 

Żuków, Zborów  dochodzi do punktu początkowego 1.  

Teren określony strefami ochrony uzdrowiskowej przeznaczony jest do prowadzenia 

działalności  w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dlatego też na obszarze tym 

istnieć powinny ściśle określone warunki  co do powierzchni, zabudowy, wskaźników 

terenów zielonych itp. Wyznaczona strefy pozwalają na prowadzenie lecznictwa 

uzdrowiskowego w sprzyjających warunkach obejmuje wszystkie zakłady 

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dlatego też na obszarach tych 

zabronionych jest szereg czynności, których podjecie ze względu na ich 
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oddziaływanie na warunki naturalne i czynniki środowiskowe uzdrowiska jest ściśle 

kontrolowane.  

W artykule 38a w poz. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r. poz.1056 tekst jednolity ze zmianami)  

określone są czynności, które są zabronione do wykonywania  na terenie stref "A", 

"B" i "C" ochrony uzdrowiskowej. 

7. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju prowadzą działalność leczniczą 

w oparciu przede wszystkim o solanki chlorkowo - jodkowo - bromkowo-siarczkowe, 

których głównym składnikiem jest siarkowodór oraz siarczki  i wodorosiarczki soli 

alkalicznych. Stężenie związków siarki dwuwartościowej w jednym litrze wody 

i wysoka mineralizacja powoduje, że są to najsilniejsze wody lecznicze w Polsce, 

a także jedne z najsilniejszych w Europie.  

Na terenie uzdrowiska Solec-Zdrój świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego prowadzą dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej/podmioty 

lecznicze: 

- Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk sp. j., 

- Malinowe Hotele Sp.z o.o. 

Zgodnie z rejestrami Naczelnego Lekarza Uzdrowiska na terenie uzdrowiska Solec-

Zdrój zlokalizowanych jest łącznie 10 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

i 6 urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.  

1. Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk sp. j.  

posiada następujące zakłady lecznictwa uzdrowiskowego: 

1) sanatorium uzdrowiskowe „Jasna”, 

2) sanatorium uzdrowiskowe „Świt”, 

3) przychodnię uzdrowiskową, 

4) zakład przyrodoleczniczy balneologia, 

5) zakład przyrodoleczniczy fizjoterapia, 

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: 
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1) pijalnię uzdrowiskową, 

2) park uzdrowiskowy (park zdrojowy), 

3) ścieżkę ruchową (ścieżka zdrowia). 

Lecznictwo prowadzone jest przez ten podmiot w systemie sanatoryjnym 

i ambulatoryjnym na podstawie kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 

sanatoryjnym i ambulatoryjnym dla kuracjuszy pełnopłatnych w wyremontowanych 

budynkach o wysokim standardzie.  

1.1 Sanatorium „Jasna”  

ul. 1 Maja 1 

28 - 131 Solec - Zdrój 

 

Charakterystyka obiektu: 

- powierzchnia użytkowa - 1084,65 m², 

- kubatura -                        5560,0 m³; 

-ilość  kondygnacji -             3 

W obiekcie nie ma wind.  

W obiekcje znajduje się: 

-recepcja, 
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- baza hotelowa, 

- baza lecznicza, 

- pomieszczenia gospodarcze. 

Baza hotelowa 

W sanatorium znajduje się 32 pokoje dla pacjentów, w tym: 

- 4 pokoje jednoosobowe (średnia pow. 15,0 m²) z węzłem sanitarnym, 

- 1 pokój jednoosobowy o pow. 15,0 m² bez węzła sanitarnego, 

- 4 pokoje dwuosobowe (średnia pow. 20,0 m²) z węzłem sanitarnym , 

- 14 pokoi dwuosobowych (średnia pow. 20,0 m² bez węzła sanitarnego, 

- 5 pokoi wieloosobowych (średnia pow. 30,0 m²  z węzłem sanitarnym, 

- 4 pokoje wieloosobowe (średnia pow. 30,0 m²) bez węzła sanitarnego. 

-1 pokój przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

Ogólna ilość łóżek w sanatorium wynosi 70. 

Baza lecznicza 

W obiekcie znajdują się: 

- 3 gabinety lekarskie o pow. 15,0 m² każdy, wyposażone  standardowo, 

- gabinet pielęgniarsko - zabiegowy o pow. 45,0 m², wyposażony w łóżko 

antystatyczne do intensywnej terapii, kardiomonitor, defibrylator, elektryczne 

urządzenie do ssania, zestaw do intubacji, zestaw do wentylacji (worek 

samorozprężalny, instalacje gazów medycznych. Standardowe wyposażenie 

gabinetu pielęgniarskiego. 

W sanatorium "Jasna" prowadzone są następujące kierunki lecznicze: 

choroby ortopedyczno-urazowe,  

choroby układu nerwowego 

choroby reumatologiczne, 
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osteoporoza; 

choroby skóry, 

Wykaz zatrudnionego personelu w sanatorium znajduje się w załączonej do operatu 

arkuszu ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska "obsada personalna". 

Na terenie obiektu nie ma bazy zabiegowej. Pacjenci korzystają z zabiegów 

wydawanych. W obiektach zakładu przyrodoleczniczego zlokalizowanych w parku 

zdrojowym. 

W obiekcie nie ma punktu żywienia. Kuracjusze korzystają z posiłków  wydawanych 

w sanatorium "Świt". 

Ponadto w obiekcje znajdują się: 

- świetlica, pomieszczenia socjalne, magazynki na środki czystościowe, sanitariaty.  

W obiekcie znajdują się następujące instalacje: wodno - kanalizacyjna, odgromowa, 

elektryczna, ppoż., telekomunikacyjna, wentylacyjna, ciepła woda i ogrzewanie 

dostarczane są z  własnej kotłowni gazowej.  

Sanatorium zlokalizowane jest w parku zdrojowym. 

1.2 Sanatorium "Świt" 

ul 1 Maja 1 A 

28 - 131 Solec - Zdrój 
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kubatura   12 225,85 m³,  

ilość   kondygnacji - 3  

W obiekcie nie ma wind. 

W sanatorium znajduje się: 

- recepcja/ punkt przyjęć, 

- baza zabiegowa, 

- baza lecznicza, 

- punkt żywienia, 

- kawiarnia, 

- sala koncertowa, 

- pomieszczenia gospodarcze i socjalne. 

Baza hotelowa 

W sanatorium znajduje się 60 pokoi dla pacjentów w tym : 

- 6  pokoi 1-o osobowych. (średnia. pow. 15,0 m² z węzłem sanitarnym), 

- 10 pokoi 1-o osobowych (średnia pow. 15,0 m² bez węzła sanitarnego), 

- 26 pokoi dwuosobowych (średnia  pow. 20,0 m² z węzłem sanitarnym), 
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- 5 pokoi dwuosobowych (średnia pow. 20,0 m² bez węzła sanitarnego), 

- 11 pokoi wieloosobowych (średnia pow. 30,0 m² z węzłem sanitarnym), 

- 2 pokoje wieloosobowe (pow. 30,0 m² bez węzła sanitarnego). 

Ogólna ilość łóżek w sanatorium wynosi – 119. 

Baza lecznicza. 

W obiekcie znajduje się: 

- 1 gabinet lekarski o pow. 15,0 m² wyposażony standardowo, 

-1 gabinet pielęgniarsko - zabiegowy o pow. 20,0 m² wyposażony w: leżankę, EKG, 

butle tlenowe, zestaw leków pierwszej potrzeby, aparat do pomiaru ciśnienia, aparat 

AMBU, sprzęt jednorazowy, środki opatrunkowe, statyw, umywalka, biurko, krzesła. 

W sanatorium prowadzone są następujące profile lecznicze: 

- choroby ortopedyczno - urazowe 

- choroby układu nerwowego, 

- choroby reumatologiczne. 

- choroby górnych dróg oddechowych 

- osteoporoza, 

- choroby skóry. 

Kuracjusze sanatoryjni korzystają z zabiegów w zakładzie przyrodoleczniczy 

w dwóch obiektach znajdujących sie  w parku zdrojowym. 

Punkt żywienia.  

- kuchnia  z niezbędnym zapleczem magazynowym, 

- jadalnia  na 165  miejsca  wydająca posiłki podstawowe i dietetyczne dla kuracjuszy 

sanatorium "Jasna" i "Świt" na dwie zmiany. 
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Pomieszczenia gospodarcze: 

- magazyny, pomieszczenia socjalne dla załogi. 

Wykaz personelu zatrudnionego w sanatorium "Świt" znajduje się w załączonym do 

operatu arkuszu ewidencji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska "obsada personalna". 

W obiekcie znajdują sie następujące instalacje: wodno - kanalizacyjna, odgromowa, 

elektryczna, ppoż. telekomunikacyjna, przyzywowa. Ciepła woda i ogrzewanie 

dostarczane jest z kotłowni gazowej znajdującej sie w sanatorium "Jasna". 

1 3 Zakład przyrodoleczniczy  

ul. 1 Maja 1  

28 - 131 Solec- Zdrój 

                     . 

 

1.3.1 Zakład Przyrodoleczniczy Balneologia 

ul. 1 Maja 1J 

28 - 131 Solec - Zdrój. 

Zakład Przyrodoleczniczy Balneologia zlokalizowany jest w samodzielnym 

jednokondygnacyjnym budynku znajdującym się na terenie Parku Zdrojowego.  

W zakładzie znajduje się 10 działów zabiegowych o zdolności zabiegowej 1302 

zabiegów w ciągu 7,35 godz.  

Szczegółowy wykaz: działów, pomieszczeń ogólnych, wykaz realizowanych 

zabiegów, wykaz aparatury/sprzętu zabiegowego, rodzaj wykorzystywanych tworzyw 
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leczniczych, zdolność zabiegowa znajduje się w załączonej do operatu ewidencji 

zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego Naczelnego Lekarza Uzdrowiska 

arkusz ewidencji "zakład przyrodoleczniczy balneologia". 

Wykaz personelu zatrudnionego w Zakładzie Przyrodoleczniczym Balneologia 

znajduje się w załączonym do operatu arkuszu ewidencji Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska "obsada personalna". 

1.3.2  Zakład Przyrodoleczniczy Dział Fizjoterapii 

ul.1 Maja 1C 

28 - 131 Solec - Zdrój  

Zakład Przyrodoleczniczy Dział Fizjoterapii zlokalizowany jest w samodzielnym  

dwukondygnacyjnym budynku znajdującym się w Parku Zdrojowym.  

W zakładzie znajduje 5 działów zabiegowych o zdolności zabiegowej 580 zabiegów 

w ciągu 7,35 godzin. 

Szczegółowy wykaz działów zabiegowych, wykaz aparatur/sprzętu zabiegowego, 

rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych, zdolność zabiegowa znajduje się w 

załączonym do operatu arkuszu ewidencji Naczelnego Lekarza "zakład 

przyrodoleczniczy".  

W Dziale Fizjoterapii znajduje się 5 działów zabiegowych o zdolności zabiegowej 580 

zabiegów w ciągu 7,35 godz. 

Wykaz personelu zatrudnionego Zakładzie Przyrodoleczniczym Dział Fizjoterapii  

znajduje się w załączonym do operatu arkuszu ewidencji Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska "obsada personalna"'. 

1.3.3 Przychodnia uzdrowiskowa 

Przychodnia uzdrowiskowa mieszcząca się w sanatorium „Świt” prowadzi działalność 

w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. 

W przychodni znajduje się: 

- gabinet lekarski o pow. 15,0 m² wyposażony standardowo, 

- gabinet pielęgniarsko - zabiegowy o pow. 20,0 m² wyposażony standardowo. 

Kierunki leczenia: 
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- choroby ortopedyczno - urazowe, 

- choroby układu nerwowego, 

- choroby reumatologiczne, 

- osteoporoza, 

- choroby skóry, 

W przychodni funkcjonuje specjalistyczna poradnia uzdrowiskowa oraz laboratorium 

badania krwi i moczu. 

Przychodnia wyposażona jest w sprzęt ogólno diagnostyczny i sprzęt pierwszej 

pomocy. 

W Przychodni Uzdrowiskowej zatrudnione są trzy osoby: lekarz, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta. 

2. Malinowe Hotele Sp. z o.o. 

ul. Leśna 7 

28 - 131 Solec - Zdrój  

Podmiot Malinowe Hotele Sp. z o.o. prowadzi lecznictwo uzdrowiskowe w trzech 

przychodniach uzdrowiskowych oraz z wykorzystaniem trzech urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego: dwóch basenów rehabilitacyjnych i basenu siarczkowo- 

solankowego.  

2.1. Przychodnia Centrum Rehabilitacji 

ul. Leśna 7 

28 - 131 Solec - Zdrój 
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W Przychodni Centrum Rehabilitacji obowiązują następujące kierunki lecznicze: 

choroby ortopedyczno - urazowe, choroby układu nerwowego, choroby 

reumatologiczne, osteoporoza, choroby skóry.  

W przychodni znajduje się: 

- gabinet lekarski o pow. 14,31 m² wyposażony w kozetkę, biurko, ciśnieniomierz, 

stetoskop, lampę bezcieniową, młotek neurologiczny, aparat EKG 

- gabinet pielęgniarsko - zabiegowy o pow.14,31 m² wyposażony w: leki pierwszej 

pomocy, zestaw do udzielenia pierwszej pomocy. 

W przychodni znajduje się zakład przyrodoleczniczy. 

Zdolność zabiegowa zakładu przyrodoleczniczego  wynosi 890 zabiegów w ciągu 

7,35 godzin.   

Charakterystyka przychodni, zakładu przyrodoleczniczego wykaz pomieszczeń 

zabiegowych, wykaz działów zakładu przyrodoleczniczego, wykaz realizowanych 

zabiegów, wykaz aparatury/sprzętu, wykaz rodzajów wykorzystywanych tworzyw 

leczniczych znajduje się w załączonej do operatu ewidencji Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska arkusze "przychodnia uzdrowiskowa", "zakład przyrodoleczniczy". 

Wykaz personelu zatrudnionego w przychodni i zakładzie przyrodoleczniczym 

znajduje się w załączonym do operatu  arkuszu ewidencji Naczelnego Lekarza 

"obsada personalna". 
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2.2 Przychodnia Centrum Medyczne Malinowy Raj  

ul. Partyzantów 18 A 

28 - 131 Solec - Zdrój 

 

W przychodni obowiązują następujące  kierunki lecznicze: choroby ortopedyczno - 

urazowe, choroby, układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza, 

choroby skóry. 

W przychodni znajduje się: 

- gabinet lekarski o pow. 16,32 m² wyposażony w kozetkę, biurko, ciśnieniomierz, 

stetoskop , stetoskop lampę bezcieniową, młotek neurologiczny, aparat EKG, 

- gabinet pielęgniarsko - zabiegowy o pow. 16,32 m² wyposażony w leki pierwszej 

pomocy, zestaw do udzielania pierwszej pomocy. 

W przychodnia znajduje się zakład przyrodoleczniczy. 

Zdolność zabiegowa zakładu przyrodoleczniczego wynosi 720 zabiegów w ciągu 

7,35 godzin.  

Charakterystyka przychodni, zakładu przyrodoleczniczego wykaz działów zakładu  

przyrodoleczniczego, wykaz pomieszczeń zabiegowych, wykaz realizowanych 

zabiegów, wykaz aparatury/sprzętu zabiegowego, rodzaje wykorzystywanych  

tworzyw leczniczych znajduje się w załączonej do operatu ewidencji Naczelnego 

Lekarza arkusze "przychodnia uzdrowiskowa" "zakład przyrodoleczniczy". 
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Wykaz personelu zatrudnionego w przychodni i zakładzie przyrodoleczniczym 

znajduje się w złączonym do operatu arkuszu ewidencji Naczelnego Lekarza 

"obsada personalna". 

 

2.3. Przychodnia Centrum Zdrowia Baseny Mineralne 

ul. Partyzantów 18 

28 - 131 Solec - Zdrój.  

 

 

W Przychodni Zdrowia Baseny Mineralne obowiązują następujące kierunki lecznicze: 

choroby ortopedyczno - urazowe, choroby układu nerwowego, reumatologiczne, 

osteoporoza, choroby skóry. 

W przychodni znajduje się: 

- gabinet lekarski o pow.17,74 m² wyposażone w :leżankę, biurko ciśnieniomierz, 

stetoskop. 

- gabinet zabiegowy o pow. 16,34 m² wyposażony w leki pierwszej pomocy, zestaw 

do udzielania pierwszej pomocy. 

W przychodni znajduje się zakład przyrodoleczniczy. 

Zdolność zabiegowa zakładu przyrodoleczniczego wynosi 738 zab, w ciągu 7,35 

godz.  
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Charakterystyka przychodni i zakładu przyrodoleczniczego, wykaz pomieszczeń 

medycznych, wykaz działów zakładu  przyrodoleczniczego, wykaz pomieszczeń 

ogólnych, wykaz realizowanych zabiegów, wykaz aparatury/sprzętu, wykaz rodzajów 

wykorzystywanych tworzyw leczniczych, zawarte są w załączonej do operatu  

ewidencji Naczelnego Lekarza  arkusz "przychodnia uzdrowiskowa" i arkusz "zakład 

przyrodoleczniczy". 

Szczegółowy wykaz personelu zatrudnionego w Przychodniach Uzdrowiskowych i 

Zakładach Przyrodoleczniczych przedstawiony jest w załączonej do operatu 

ewidencji Lekarza Naczelnego arkusz "obsada personalna". 

 W drukach Naczelnego Lekarza Uzdrowiska scharakteryzowane są także 

urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, tj. dwa baseny rehabilitacyjne i basen 

siarczkowo-solankowy. 

3. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 

Na terenie uzdrowiska Solec-Zdrój zgodnie z rejestrami Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska zlokalizowanych jest sześć urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego: 

- park zdrojowy o powierzchni 17,0 ha, 

- ścieżka ruchowa - ścieżka zdrowia znajdująca się na terenie parku zdrojowego, 

- pijalnia wody siarczkowej mieszcząca się w Zakładzie Przyrodoleczniczym 

Balneologia 

- basen rehabilitacyjny o wymiarach 16,5 m x 16,5 m gł. 1,3 m zlokalizowany  przy ul. 

Partyzantów 18, 

- basen rehabilitacyjny o wymiarach 13,5 m x 7,5 m gł. 1,3 m zlokalizowany  przy ul. 

Leśnej 7, 

- basen leczniczy siarczkowo - solankowy o wymiarach 12,0 m x 5,5 m gł. 0,9 m 

zlokalizowany na ul. Partyzantów 18. 

Na terenie Solca-Zdroju w pobliżu kompleksu leśnego zlokalizowany jest także park 

z altanami, tereny zieleni urządzonej, na których utworzono ścieki edukacyjne, 

ścieżka ruchowa przy ul. Leśnej, siłownie przy ul. Leśniej i Partyzantów, place zabaw 

oraz obiekty małej architektury.  

8. Kierunki lecznicze obowiązujące w Uzdrowisku Solec-Zdrój 

1. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia) 

Szczegółowe wskazania: 
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1) sanatorium uzdrowiskowe: 

a) M23, M24, S33, T92, T93 – następstwa urazów lub chorób stawów lub 

aparatu więzadłowego z ograniczeniem sprawności lub z ograniczeniem 

zakresu ruchów w stawach, 

b) Z89 – stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu,  

c) M40-M42 – nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci), 

d) Q74, Q76 – wrodzone wady rozwojowe z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności, 

e) rekonwalescencja w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia 

szpitalnego z  powodu chorób ortopedyczno-urazowych; 

2) przychodnia uzdrowiskowa: 

a) S13, S23, S33, S39, S43, S46, S53, S56, S63, S66, S73, S76, S83, S86, S93, 

S96,  S99 – stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek 

stawowych z  nieznacznym ograniczeniem ruchów lub z utrzymującym się 

zespołem bólowym, 

b) M40 – M42 – nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci), 

c) M93 – pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, 

d) T91 – T93 – odległe następstwa urazów kończyn lub kręgosłupa 

z nieznacznym  ograniczeniem sprawności,  

e) rekonwalescencja po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedyczno-

urazowych. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

a) C40, C41 – nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 

miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub 

radioterapii;  

b) M84, T10, T12 – stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, 

stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;  
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c) M86 – zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi 

przetokami;  

d) M99 – stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do 

samoobsługi;  

e) T09 – stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub 

z niezdolnością do samoobsługi. 

 

2. Choroby reumatologiczne (reumatologia) 

Szczegółowe wskazania: 

1) sanatorium uzdrowiskowe: 

a) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów – okres I, II albo III, w okresie 

remisji,  

b) M07 – artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji,  

c) M10, M11 – choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 

chondrokalcynoza i inne), w okresie przewlekłym z niewielkimi zmianami 

stawowymi, 

d) M13 – zespół Reitera z zajęciem kręgosłupa,  

e) M15 – M17, M19 – choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub 

małych, z częściowym ograniczeniem sprawności ruchowej, 

f) M45, M46, M49 – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa lub inne 

zapalne choroby kręgosłupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,  

g) M47 – choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej,  

h) M62 – polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami 

zwyrodnieniowymi,  

i) M70 – M79 – fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich z częściowym 

ograniczeniem sprawności lub o przebiegu nawracającym,  

j) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych; 

2) przychodnia uzdrowiskowa: 

a) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów - okres I albo II, w okresie 

remisji,  
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b) M07 – artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji,  

c) M10, M11 – choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 

chondrokalcynoza i inne), w okresie przewlekłym z niewielkimi zmianami 

stawowymi,  

d) M13 – zespół Reitera z zajęciem kręgosłupa,  

e) M15 – M19 – choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub 

małych z nieznacznym lub średnim ograniczeniem sprawności ruchowej,  

f) M45, M46, M49 – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa oraz inne 

zapalne choroby kręgosłupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,  

g) M47 – choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej,  

h) M62 – polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami 

zwyrodnieniowymi,  

i) M70 – M79 – inne choroby tkanek miękkich. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

1) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności 

czynnościowej (unieruchomienie w łóżku),  

2) M05, M06 – zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu 

stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże 

obrzęki stawowe),  

3) M05, M06, M14, M45 – ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu 

reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów 

kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością,  

4) M05, M06, M14 – zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń 

reumatoidalnych;  

5) M30 – M36 – układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej,  

6) M13, M89 – infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej,  

7) M96 – stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej 

interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej. 

3. Choroby układu nerwowego (neurologia) 

Sanatorium uzdrowiskowe 
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a) G09 – utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych 

ośrodkowego układu nerwowego,  

b) G20, G21 – choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny w początkowym 

stadium zaawansowania, z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej,  

c) G35 – stwardnienie rozsiane w okresie remisji lub o przebiegu łagodnym,  

d) G54 – zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie 

urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa,  

e) G55 – ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach 

sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych 

i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51), oraz 

w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47),  

f) G61, G62 – przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych 

(w tym następstwa przebytego zespołu Guillaina-Barrego), także okres 

bezobjawowy w nawracającej postaci zapalenia,  

g) G64 – następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych,  

h) G81, G82 – porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych z nieznacznym 

ograniczeniem sprawności ruchowej, będące następstwem uszkodzenia 

mózgu lub rdzenia kręgowego,  

i) G80 – dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do 

samodzielnego poruszania się – dotyczy pacjentów do 18 roku życia,  

j) G90 – nasilone zaburzenia układu wegetatywnego; 

2) przychodnia uzdrowiskowa: 

a) G20 – choroba Parkinsona z nieznacznym ograniczeniem chodu, 

z zachowaną samoobsługą, 

b) G54 – zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie 

urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa - okres przewlekły,  

c) G55 – ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach 

sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych 

i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51), oraz 

w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa (M47) – okres przewlekły,  

d) G61, G62 – przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych 

(w tym następstwa przebytego zespołu Guillaina-Barrego, także okres 

bezobjawowy w nawracającej postaci zapalenia,  
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e) G64 – następstwa urazów nerwów obwodowych,  

f) G90 – zaburzenia układu wegetatywnego. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

I64 – stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją 

sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą 

niepełnosprawnością;  

1) G40 – padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);  

2) G35 – stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;  

3) G55 – całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe 

ze wskazaniem do operacji;  

4) T09 – stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub 

z niezdolnością do samoobsługi;  

5) G09, T81, T90 – stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne 

mózgu lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją 

ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę. 

4. Osteoporoza 

1.Sanatorium uzdrowiskowe 

a) M85 – osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 

odchylenia standardowego) z czynnikami ryzyka,  

b) M82, M85 – osteoporoza albo osteopenia z chorobami towarzyszącymi 

(reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów 

kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej);  

2) przychodnia uzdrowiskowa: 

a) M85 – osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 odchylenia 

standardowego) z czynnikami ryzyka, 

b) M82, M85 – osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszącymi 

(reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, 

cukrzyca, po sterydoterapii systemowej). 

Szczegółowe przeciwwskazania: 
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1) M82 – osteoporozy wtórne w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, 

szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, 

nadczynności kory nadnerczy; 

2) M80 – osteoporoza ze świeżym złamaniem; 

3) M80, Z74 – osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej 

samoobsługi lub powikłana niewydolnością układu krążenia i oddechowego 

5. Choroby skóry (dermatologia) 

Szczegółowe wskazania: 

1) sanatorium: 

a) choroby alergiczne skóry: 

- L20 – atopowe zapalenie skóry, 

- L28 – świerzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde), 

- L24 – wyprysk przewlekły, 

b) choroby naczyniowe w małym albo średnim stopniu zaawansowania: 

- D77, I78 – plamica i zapalenie naczyń włosowatych, 

- I77 – choroba Raynauda, 

c) L40 – łuszczyca zwykła lub jej odmiany, 

d) L41 – przyłuszczyca grudkowa, 

e) M34, L94 – zmiany skórne w przebiegu kologenoz: twardzina uogólniona, 

twardzina ogniskowa, 

f) L97 – żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, 

g) L43 – liszaj płaski – wszystkie odmiany, 

h) L45 – liszaj zanikowy twardzinowy, 

i)  choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym: 
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- L24 – wyprysk zawodowy, 

- L24 – trądzik zawodowy, 

- L58 – zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, 

j) T 33 – powierzchowne odmrożenie, 

k) L90 – zanikowe schorzenia choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość 

sromu i żołędzi, 

l) zaburzenia rogowacenia naskórka: 

- Q80 – rybia łuska, 

- L85 – rogowacenie dłoni i stóp, 

m) schorzenia łojotokowe skóry: 

- L21 – łojotokowe zapalenie skóry, 

- L26 – złuszczające zapalenie skóry, 

n) L80 – bielactwo; 

2) przychodnia uzdrowiskowa: 

a) L40 – łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany, 

b) L41 – przyłuszczyca grudkowa, 

c) L97 – żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, 

d) T33 – powierzchowne odmrożenie, 

e) zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania: 

- Q80 – rybia łuska, 

- L85 – rogowacenie dłoni i stóp, 

f) schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania: 

- L21 – łojotokowe zapalenie skóry, 
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- L26 – złuszczające zapalenie skóry, 

g) L80 – bielactwo. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

1) C43, C44 – nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka – w okresie do 5 lat, 

a w pozostałych przypadkach nowotworów złośliwych skóry – w okresie do 12 

miesięcy, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, 

2) M34, L93 – kolagenozy – twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty 

z zaawansowanymi zmianami narządowymi, 

3) L56, L57 – fotodermatozy, 

4) L40 – łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia 

szpitalnego, 

5) L23 – ostre alergiczne choroby skóry, 

6) L97 – rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zakażenia bakteryjnego, 

grzybiczego, 

7) L08, L99 – ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze 

i wirusowe; 

8) L30 – erytrodermia, 

9) L98 – dermatozy zawodowe w okresie ostrym. 

9. Naturalne surowce lecznicze  

1) Opis odwiertów i wód leczniczych. 

Wody mineralne uznane za lecznicze są najcenniejszym i aktualnie eksploatowanym 

surowcem mineralnym 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 lecznictwa uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju eksploatowane jest złoże Solec 

Zdrój i Złoże Wełnin. Woda ze złoża "Solec-Zdrój" eksploatowana jest "Szybem 

Soleckim" oraz ujęciem "Solec 2" (Karol). Woda ze złoża "Wełnin" ujmowana jest 
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odwiertem "Wełnin" - ujęcie "Wełnin-Malinowe". Wyżej wymienione ujęcia posiadają 

aktualne świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód. Świadectwa po 

przeprowadzeniu niezbędnych badań zostały wydane przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego  - Państwowy Zakład Higieny Poznań ul. Słowackiego 8. 

1. Ujęcie "Szyb Solecki" w miejscowości Solec - Zdrój świadectwo Nr HU-112/WL-3/ 

2017 potwierdza, że woda z tego ujęcia spełnia wymagania określone dla wody 

mineralnej leczniczej, swoistej 1,92 % chlorkowo - sodowej, siarczkowej, jodkowej 

i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do kąpieli leczniczych, wg 

wskazań lekarskich, dotyczących określonych schorzeń jak również stężania 

związków siarki (II) w wodzie stosowanej do kąpieli. 

2. Ujęcie "Solec 2" (Karol) w miejscowości Solec - Zdrój świadectwo Nr HU-112/WL- 

2/2017 potwierdza, że woda z tego ujęcia spełnia wymagania określone dla wody 

mineralnej leczniczej, swoistej 2,39 % chlorkowo - sodowej, siarczkowej, jodkowej 

i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do kąpieli leczniczych, wg 

określonych wskazań lekarskich. 

3. Odwiert "Wełnin" - ujęcie "Wełnin - Malinowe" w miejscowości Wełnin świadectwo 

Nr BU-18/WL-1/2018 potwierdza, że woda z tego ujęcia spełnia wymagania 

określone dla mineralnej wody leczniczej, swoistej 3,9% chlorkowo - sodowej 

(solanki), siarczkowej, jodkowej i może być wykorzystywana do kąpieli w lecznictwie 

uzdrowiskowym, wg wskazań lekarskich z uwzględnieniem zaleconego stężenia 

związków siarki (II) w wodzie zastosowanej do zabiegu. 

Świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód oraz szczegółowe wyniki 

analiz chemiczno - fizycznych a mianowicie badania ogólne i sensoryczne, badania 

szczegółowe, inne składniki, badania zanieczyszczeń organicznych, wydane 

koncesje i decyzje znajdują się w załącznikach nr 5, nr 6, nr 7. 

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. 

7.2 Opis istniejących obszarów i terenów górniczych 

Zasady wydobywania wód leczniczych reguluje ustawa Prawo Geologiczne 

i Górnicze z dnia 4 lutego1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.). Zamierzający 
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wydobywać surowce lecznicze musi uzyskać koncesję odpowiedniego organu. 

W koncesji określona jest przestrzeń zwana obszarem górniczym w granicach, 

którego może być prowadzona eksploatacja. Granice istniejących na terenie gminy 

Solec-Zdrój obszarów górniczych przedstawiono w na załączonych mapach w części 

graficznej. 

W granicach gminy Solec - Zdrój znajdują się 2 obszary górnicze, ustanowione 

w koncesjach dla przedsiębiorstw górniczych w granicach których wydobywają wody 

lecznicze.  

1. Złoże wód leczniczych "Solec - Zdrój" - ujęcia "Szyb Solecki" i "Solec 2" (Karol) 

eksploatowane jest przez Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz., Sztuk sp.j. 

2. Złoże wód leczniczych "Wełnin" - odwiert "Wełnin" - ujęcie "Wełnin-Malinowe" 

eksploatowane jest przez Malinowe Hotele sp. z o.o. 

Ustanowione w koncesjach obszary górnicze pełnią funkcje ochronną złóż, gdyż 

w wydzielonej przestrzeni tylko dany przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania 

kopalin wód leczniczych oraz zobowiązany do działań ochronnych. W koncesjach 

ustanowione są również tereny górnicze pokrywające się z granicami obszarów 

górniczych stanowiące przestrzenie objęte przewidywanymi, szkodliwymi wpływami 

robót górniczych zakładów górniczych. Położenie wydzielonych obszarów górniczych 

i terenów górniczych ustanowionych dla złóż wód leczniczych oraz otworami 

ujmującymi wody lecznicze przedstawione są na załączonych mapach sytuacyjno - 

wysokościowych. Eksploatację kopaliny ze złoża "Solec-Zdrój" na podstawie koncesji 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27.10.1992 r. 

nr 42/92 prowadzi obecnie Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk sp. j. Kopalina 

eksploatowana jest obecnie: ujęciem — Szyb Solecki — głębokość 170 m, zasoby 

eksploatacyjne Qe = 0,46 m³/h przy depresji Se=30 m i otworem — Solec 2 Karol — 

głębokość 121,6 m, zasoby Qe=0.5 m³h przy depresji Se = 75 m. 

Kopalinę ze złoża "Wełnin" na podstawie koncesji nr 11/2003 z dnia 28 października 

2003 r. wydanej przez Ministra Środowiska eksploatują Malinowe Hotele Sp. z o.o. 

Wody te eksploatowane są odwiertem Wełnin - odwiert o głębokości 170 m. Zgodnie 

z dokumentacją hydrogeologiczną zasoby złoża "Wełnin" wynoszą 3.0 m³/h. 

Załącznikiem do części opisowej operatu są koncesje i podstawowe dane techniczne 

otworów.(zał. nr 8).   
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10. Dokumentacja klimatyczna 

1) Charakterystyka klimatu Uzdrowiska Solec-Zdrój 

2) Dokumentacja ze świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu 

w Uzdrowisku Solec-Zdrój 

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. 

Oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Solec - Zdrój dokonał Instytut 

Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego im. Stanisława Leszczyńskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych badań 

wydane zostało w dniu 20 kwietnia 2018 r. Świadectwo potwierdzające właściwości 

lecznicze klimatu DI - 070 - 42/2018 (zał. nr 9). 

W w/w świadectwie stwierdza się, że uzdrowisko Solec - Zdrój charakteryzuje się: 

− klimatem akustycznym oraz natężeniem pól elektromagnetycznych zgodnymi 

z obowiązującymi normami sanitarnymi, 

− zadawalającymi warunkami aerosanitarnymi,  

− warunkami klimatycznymi spełniającymi w większości wymagania stawiane 

uzdrowiskom.  

Klimat Solca - Zdroju ma właściwości lecznicze w odniesieniu do:  

- chorób narządu ruchu, 

- chorób reumatycznych, 

- choroby nadciśnieniowej, 

a poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne posiada także walory hartujące układ 

termoregulacyjny. 

Określając klimat Solca - Zdroju pod uwagę brano warunki termiczne, 

wilgotnościowe, solarne, opady, warunki wietrzne, stan sanitarny powietrza, warunki 

akustyczne. 

Podstawowe charakterystyki klimatu obliczone zostały na podstawie danych z: 
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- z posterunku meteorologicznego działającego przy oczyszczalni ścieków 

pokąpielowych we wsi Siesławice, 

- automatycznej stacji pomiarowej działającej w latach 2016 - 2017 na terenie 

oczyszczalni w miejscowości Wełnin w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej, Stacja 

założona była przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

- ze stacji synoptycznej II rzędu IMGW-PIB w Tarnowie, 

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki wskazują, że  

− norma usłonecznienia wynosząca 1500 godzin ze słońce  w Solcu - Zdroju jest 

zachowana, 

− stosunki termiczno - wilgotnościowe w Solcu - Zdroju są umiarkowanie 

korzystne dla prowadzenia klimatoterapii, 

− średnia liczba dni z opadem wynosząca 153 jest znacznie niższa od 

dopuszczonej normy, 

− liczba dni z mgłą w półroczu chłodnym jest zachowana, natomiast w półroczu 

ciepłym jest przekroczona, 

− warunki wietrzne są umiarkowanie korzystne, 

− stan sanitarny powietrza jest zadawalający, co pozwala na prowadzenie 

klimatoterapii,  

− w Solcu - Zdroju nie stwierdzono przekroczeń zanieczyszczeń określonych 

normą ze względu na ochronę zdrowia dla dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, 

tlenku węgla, ozonu, benzenu, metali ciężkich,  

− zachowana jest norma średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 

i PM2,5. Liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego  średnio dobowego 

stężenia PM10 jest nieco niższa od granicy normy. Przekroczona jest norma 

dopuszczalnego stężenia benzo (a) pirenu.  

− w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w Solcu - Zdroju spełnione są warunki 

akustyczne do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,  

− w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w Solcu - Zdroju spełnione są warunki 

dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Dla wydania świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska 

Solec - Zdrój Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława. 
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Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk przeprowadził niezbędne badania i analizy 

pomiarów wpływających na klimat uzdrowiska. 

Dokonano oceny:  

1. warunków klimatycznych w tym: 

- warunków solarnych (usłonecznienie), 

- warunków  termiczno - wilgotnościowych, 

- opadów i zjawisk atmosferycznych, 

- warunków wietrznych, 

2. warunków biotermicznych: 

- uniwersalnego wskaźnika obciążeń cieplnych, 

- dopuszczalnego poziomu aktywności fizycznej, 

3. pogody z punktu widzenia klimatoterapii, 

4. stanu sanitarnego powietrza, 

5 . klimatu akustycznego, 

- badania natężenia hałasu wykonano trzykrotnie w roku 2017 

w 4 charakterystycznych punktach uzdrowiska.  

6. pola elektromagnetycznego. 

Badania poziomu pól elektromagnetycznych wykonane zostało w roku 2017 przez 

wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań i dokonaniu ich oceny można stwierdzić, 

że klimat i bioklimat Solca - Zdroju cechuje sie umiarkowanie korzystnymi 

właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi, chorób narządu ruchu, chorób 

reumatycznych , a także  choroby nadciśnieniowej a poprzez zróżnicowane bodźce 

klimatyczne posiada także walory hartujące układ termoregulacyjny. 
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Niektóre cechy bioklimatu i warunków aerosanitarnych sprawiają, że istnieją 

przeciwwskazania do leczenia w uzdrowisku chorych na przewlekłe choroby układu 

oddechowego, astmę. 

Szczegółowe wyniki badań, opisy, tabele, mapy dotyczące klimatu Solca - 

Zdroju znajdują sie w załączonym do niniejszego operatu pracowania Instytutu 

Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk pt. 

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE KLIMATU UZDROWISKA SOLEC - ZDRÓJ.  

Powyższe opracowanie jest integralną częścią operatu. 

11. Spełnienie kryteriów w uzyskaniu statusu uzdrowiska przez Gminę Solec 

Zdrój 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z dnia 

31 maja 2017 r. poz. 1056 tekst jednolity ze zmianami), miejscowość Solec - Zdrój 

położona w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim ma warunki niezbędne 

do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i spełnia kryteria pozwalające uznać ją 

za uzdrowisko. 

Uzdrowisko: 

I. Posiada odpowiednie warunki bioklimatyczne i właściwe czynniki środowiskowe,  

II. Posiada naturalne surowce lecznicze w postaci złóż wód uznanych za lecznicze 

III. Posiada klimat leczniczy 

IV. Posiada zespół odpowiednich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 

Posiada dostosowaną do wykonywanego profilu leczniczego dobrze wyposażoną 

bazę zabiegową.  

V. Posiada przygotowaną kadrę fachową. 

VI. Posiada odpowiednią bazę hotelową o dobrym standardzie, urządzenia do 

lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacyjnego, prowadzi leczenie uzdrowiskowe na 

wysokim poziomie. 

VII. Posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną ma uregulowane i zabezpieczone 

czynniki niezbędne do bezawaryjnego funkcjonowania. 
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VIII. Posiada obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

strategię rozwoju.  

 

 

Opracowujący operat       Wójt Gminy 
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