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WPROWADZENIE

Analizując literaturę przedmiotu, dotyczącą współczesnych teorii wzrostu
gospodarczego, można się spotkać z dwiema grupami teorii: teoriami egzogenicznymi i
teoriami endogenicznymi. Kryterium zaliczenia danej teorii do jednej lub drugiej grupy zależy
od umiejscowienia przyczyn tego wzrostu. Jeśli wzrost ten jest wywołany przez czynniki
znajdujące się wewnątrz badanego obiektu tj. regionu, państwa wówczas mamy do czynienia
z rozwojem endogenicznym. Z kolei, jeśli wzrost gospodarczy wywołany jest przez czynniki
zlokalizowane poza badanym obiektem, wówczas mamy do czynienia z rozwojem
egzogenicznym.
Pierwsze próby sformułowania teorii wzrostu gospodarczego sięgają początku lat 60, XX
wieku. W swojej pracy z 1961 roku N. Kaldor pisał, że rozwój gospodarczy odbywa się na
zasadzie cyklicznego procesu, który jest wzbudzany przez czynniki rozwoju i którego efekty
są kumulowane na niewielkiej przestrzeni geograficznej. Poprzez korzyści aglomeracji,
działalność gospodarcza wykazuje wówczas wyraźne tendencje do koncentracji tworząc
skupiska działalności gospodarczych. Model N. Kaldera zwraca również uwagę, na inne
endogeniczne czynniki rozwoju, takie jak: specjalizacja, efekty korzyści skali, czy też
interwencjonizm państwowy.
Ze względu na niski poziom rozwoju gospodarczego wiele regionów Polski, w tym i
województwo świętokrzyskie, nie są w stanie rozwijać się gospodarczo w porównywalnym
tempie jak regiony w krajach wysoko rozwiniętych. To powoduje dywergencję gospodarczą
pomiędzy słabszymi regionami Polski a wysoko rozwiniętymi regionami Europy i Świata. Ze
względu na słabość ekonomiczną regionów wewnętrzne czynniki stymulujące wzrost
gospodarczy są niewystarczające. Dlatego tak istotne dla rozwoju, między innymi
województwa świętokrzyskiego, są impulsy zewnętrzne, co oznacza, że endogeniczna teoria
wzrostu gospodarczego w warunkach słabych polskich regionów nie ma racji bytu. Bez
impulsów z zewnątrz nie może być mowy o konwergencji. Dlatego rozwój gospodarczy
większości regionów Polski powinien być oparty na egzogenicznej teorii wzrostu
gospodarczego.
W związku z silnym umiędzynarodowieniem poszczególnych dziedzin życia społeczno –
gospodarczego znaczenia nabiera poziom rozwoju poszczególnych jednostek przestrzennych.
Poziom rozwoju lokalnego warunkuje bowiem ich pozycję na arenie europejskiej i światowej.
Rozwój Gminy Solec – Zdrój nie przebiega równomiernie, co owocuje powstawaniem i
pogłębieniem się dysproporcji wewnątrz obszaru. Poszczególne gminy wykształciły
różnorodne profile społeczno – gospodarcze, co ma istotny wpływ na proces trwałego i
spójnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy,
obok zjawisk zachodzących w makrootoczeniu jednostki, takich jak struktura handlu
zagranicznego, polityka państwa, integracja międzynarodowa czy członkostwo w
organizacjach międzynarodowych, należy zwrócić szczególną uwagę na zasoby
endogeniczne, a więc te, które władza lokalna lub społeczność mogą kształtować. Czynniki te
należy jednak rozpatrywać nie tylko w kontekście posiadanych zasobów, ale też w
kategoriach potencjału i możliwości ich pełnego wykorzystania. Identyfikacja tych czynników
i ich aktywizacja mogą przyczynić się do wzrostu poziomu rozwoju jednostki terytorialnej.
Niewątpliwą zaletą zasobów endogenicznych są ich względnie trwałe przywiązanie do
regionu i ograniczona możliwość „ucieczki” z jednostki terytorialnej.
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Plan działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Solec –
Zdrój jest dokumentem określającym kierunek działań, który należy podjąć w celu rozwoju
obszaru objętego przedmiotowym planem jak i jego najbliższego otoczenia i który opiera się
na endogenicznych potencjałach gminy oraz wynika w szczególności ze specyficznych
uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych gminy. Realizacja
założeń koncepcyjnych ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia
miejsc pracy w branży turystycznej, a także do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy
Solec - Zdrój. W celu prawidłowego zaplanowania rozwoju gospodarki turystycznej w gminie
Solec - Zdrój niezbędne jest wyjaśnienie terminu "turystyka". Termin ten obejmuje ogół
działań ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach i w innych celach
(z wyłączeniem działalności zarobkowej) przez okres nie przekraczający 12 miesięcy, w
miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem. Termin "turystyka" obejmuje
zarówno odwiedzających, którzy zatrzymują się co najmniej na jedną noc, jak i
odwiedzających jednodniowych.
W literaturze wymienia się wiele rodzajów turystyki. Przyjmując za kryterium podziału
dominujący cel podróży turysty, rozróżnia się np. turystykę wypoczynkową, kulturalną
kongresową itp. Jednym z rodzajów turystyki jest turystyka zdrowotna, w ramach której
wyszczególnia się turystykę uzdrowiskową. Według Jerzego Wolskiego turystyka zdrowotna
jest to świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania, w
czasie wolnym od pracy w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi
fizycznemu i psychicznemu”1. Cele zdrowotne mogą być osiągane w turystyce
kwalifikowanej, pobytowej (wczasy), weekendowej, a także – uzdrowiskowej.
Rozwój turystyki w gminie Solec - Zdrój wymaga wzmocnienia potencjału endogenicznego,
gospodarczego i społecznego, który sprzyjać będzie konkurencyjności gospodarczej w
regionie, w tym innowacyjności, kreatywności i wzrostowi zatrudnienia, stanowiąc
jednocześnie jeden z czynników dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Potencjał endogeniczny
w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako zespół własnych czynników rozwoju danego
obszaru (np. regionu, gminy, miasta czy miejscowości) wynikających m.in. z jego struktury
funkcjonalno - przestrzennej i gospodarczej, poziomu rozwoju kapitału społecznego,
wyposażenia instytucjonalnego i infrastruktury społecznej, tradycji kulturalnych i
gospodarczych oraz cech środowiska przyrodniczego.
Przez gospodarkę turystyczną należy natomiast rozumieć całość różnorodnych funkcji
gospodarczych i społecznych rozwijanych w celu zaspokajania potrzeb związanych z
zapotrzebowaniem na szeroko rozumiane produkty turystyczne. Możliwości rozwoju
gospodarki turystycznej w gminie Solec - Zdrój nie należy rozpatrywać w oderwaniu od
regionu, wiadomo bowiem że zasięg przestrzenny produktów turystycznych, zazwyczaj
regionalny i ponadregionalny, narzuca konieczność kojarzenia funkcji miejscowości
turystycznej z takimi samymi w skali regionu. Konieczne jest więc prowadzenie
odpowiednich działań, sprzyjających maksymalnemu wykorzystaniu walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych, a zagospodarowanie turystyczne powinno gwarantować
utrzymanie swoistego uroku miejscowości turystycznych w gminie Solec - Zdrój. Produkt
turystyczny należy rozumieć jako dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych
składników, umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego.

1

J. Wolski, Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 1978, s. 9
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Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka atrakcje turystyczne, towary i
usługi umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne
spędzanie czasu. Ważnym elementem produktu turystycznego są atrakcje turystyczne, czyli
zagospodarowane walory turystyczne. Atrakcje posiadają infrastrukturę turystyczną,
umożliwiającą obsługę ruchu turystycznego, mają charakter materialny (np. obiekt, obszar,
eksponat) lub niematerialny (np. imprezy, wydarzenia).
Władze samorządowe Gminy Solec - Zdrój w celu świadomego i aktywnego popierania i
kształtowania działań sprzyjających powstawaniu nowych produktów i atrakcji turystycznych
oraz modernizacji i rozbudowie infrastruktury turystycznej przystąpiły do opracowania Planu
działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Solec – Zdrój.
Dokument ten stanowi uszczegółowienie celów strategicznych i operacyjnych związanych z
turystyką, które wynikają z obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Solec - Zdrój na lata
2015-2025, Planem Rewitalizacji Gminy Solec – Zdrój na lata 2016-2023 oraz wpisuje się w
cele strategiczne i operacyjne związane z turystyką określone w Strategii Rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Efektem działań powinna być poprawa konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej gminy
uzdrowiskowej Solec – Zdrój.
Niniejszy dokument:
 Zawiera definicję oraz metodologię przygotowania Planu Działania;
 Opis obszaru objętego planem i zawiera diagnozę obecnej sytuacji w gminie Solec Zdrój w kontekście rozwoju turystyki wraz z analizą SWOT;
 Wskazuje zgodność ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju gminy
Solec - Zdrój oraz województwa świętokrzyskiego;
 Zawiera propozycje działań (w tym typy projektów) opierające się na endogenicznych
potencjałach gminy (przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych), których
realizacja przyczyni się do tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc
pracy, zapewnienia trwałości już istniejących, a także budowania produktów
turystycznych opartych na przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty
publiczne i prywatne;
 Uwzględnia wykorzystanie walorów turystycznych Gminy Solec - Zdrój do rozwoju
gospodarki turystycznej.
Plan działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych wskazuje kierunki
rozwoju i działania, które mają przyczynić się do ożywienia społeczno -gospodarczego Gminy
Solec - Zdrój, wpłynąć na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców oraz
podnieść konkurencyjność turystyczną gminy, powiatu buskiego oraz województwa
świętokrzyskiego. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do zwiększenia
efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Gminy Solec - Zdrój oraz ich
zachowania, zwiększenia ruchu turystycznego oraz poprawy wizerunku gminy i
województwa świętokrzyskiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.
W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru, zasobem endogenicznym, który będzie
podstawą do rozwoju gminy są wody siarczkowe, najsilniejsze w kraju i jedne z
najsilniejszych w Europie.
W wyniku realizacji Planu Działania nastąpi rozwój kierunku turystycznego opartego na
prozdrowotności wynikającej z potencjału endogenicznego oraz charakteru Gminy Solec –
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Zdrój, jako gminy uzdrowiskowej. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna jest jedną z
inteligentnych specjalizacji rozwoju województwa świętokrzyskiego2.

Strategia Badań i innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa
świętokrzyskiego 2014-2020+. Kielce 2014.
2
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1. Plan Działania – definicja i metodologia działania

Plan Działania został oparty na potencjale endogenicznym Gminy Solec-Zdrój. Jest on
bezpośrednio powiązany ze Strategią Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025 oraz
Programem Rewitalizacji Gminy Solec - Zdrój. Opracowany Plan Działania posiada spójną i
zintegrowaną koncepcję rozwoju obszaru nim objętego oraz korzyści jakie przyniesie jego
realizacja dla Gminy Solec-Zdrój i jej mieszkańców. W dokumencie wskazane zostały
powiązane ze sobą projekty/typy projektów, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia
atrakcyjności gospodarczej regionu. W dokumencie zawarto zapisy i konkretne projekty ze
Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015–2025 oraz Programu Rewitalizacji Gminy
Solec-Zdrój na lata 2016–2023 dotyczące obszaru objętego Planem Działania dla obszarów
bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Solec-Zdrój zwanego dalej Planem
Działania.
Metodologia realizacji Planu Działania została opracowana w oparciu o wiedzę i
doświadczenie Gminy Solec-Zdrój, wewnętrzne regulaminy oraz zapisy takich dokumentów
jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Jej
wybór został dokonany w taki sposób, aby wykorzystać doświadczenie sektora
gospodarczego i publicznego w realizacji projektów z dofinansowaniem oraz
wykorzystywaniem zidentyfikowanego potencjału endogenicznego.
Na etapie opracowania dokumentu organizowane były spotkania warsztatowe z
przedstawicielami sektora gospodarczego w zakresie projektów/planów jakie powinny zostać
uwzględnione w Planie Działania.
Przeprowadzone spotkania warsztatowe z sektorem gospodarczym pozwoliły na konstrukcję
Planu w taki sposób, aby maksymalnie zaangażować potencjał sektora gospodarczego do
wykorzystania zasobów endogenicznych zdefiniowanych w trakcie prac nad dokumentem.
W oparciu o spotkania warsztatowe prowadzone na etapie konstrukcji Planu Działań, wiedzy
pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój, opracowanych przez gminę dokumentów
strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju oraz działania priorytetowe wynikające z
opracowanych dla tych dokumentów diagnoz społeczno-gospodarczych, zdefiniowany został
obszar jaki powinien zostać objęty Plan Działania.
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2. Opis obszaru objętego Planem Działania
2.1.

Ogólna charakterystyka Gminy Solec – Zdrój

Gmina Solec-Zdrój położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w
centralnej i południowej części powiatu buskiego. Terytorialnie jest to niewielka gmina
wiejska, jej powierzchnia to 85 km² (8504 ha)3

Mapa Nr 1. Położenie Gminy Solec – Zdrój na tle Polski

Gmina Solec-Zdrój sąsiaduje z gminami: Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn i Busko-Zdrój.
Gmina złożona jest z 19 sołectw: Chinków, Kików, Kolonia Zagajów, Ludwinów, Magierów,
Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, Sułkowice, Świniary, Wełnin, Włosnowice,
Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków. Gmina Solec-Zdrój znajduje
się w odległości kilkunastu kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. Główny ośrodek gminy
– miejscowość Solec-Zdrój położona jest w jej centrum, na wysokości 160m n.p.m.
Miejscowość ta usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie (ok. 3 km) trasy Sandomierz-Kraków,
w odległości ok. 80 km od Kielc i ok. 90 km od Krakowa. Solec-Zdrój sąsiaduje od północnego
wschodu z pasmem wzgórz Wzniesienia Wójczańsko-Pińczowskiego.
Większą część obszaru gminy – 84% (7105 ha), stanowią użytki rolne. Grunty leśne obejmują
12% (1020 ha) obszaru gminy. Zsumowane powierzchnie gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych to 311 ha, czyli niecałe 4% powierzchni gminy.
Gmina położona jest w Niecce Nidziańskiej wypełnionej pofałdowanymi utworami jury i
kredy, w jej południowej części, zwanej Niecką Solecką. Niecka Solecka jest falistą równiną.
Wysokości na terenie gminy oscylują między 170-250m npm. Wzdłuż północnej granicy
gminy rozciąga się Garb Pińczowski. Garb Pińczowski z wysokościami między 200 a 250m
npm. wyraźnie góruje nad pozostałą częścią gminy. Obszar zlokalizowany poniżej Garbu
Pińczowskiego jest płaską, lekko pofałdowaną, obniżającą się łagodnie ku południowi doliną
Wisły.

3

GUS, BDL, 2015, dane – stan koniec 2014r.
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Mapa Nr 2. Obszar Gminy Solec - Zdrój

Mezoklimat (klimat miejscowy) gminy związany jest z położeniem w niewielkiej odległości od
rzeki Wisły przy jednoczesnym osłonięciu od płn.-wsch. pasmem wzgórz Garbu PińczowskoWójczańskiego, w obrębie mezoregionów Niecka Solecka (342.26) i Garb Pińczowski
(342.27). Mezoregiony wchodzą w skład większej jednostki - makroregionu: Niecka
Nidziańska (342.2). Topoklimaty gminy kształtowane są głównie przez niską roślinność
(większą część obszaru gminy stanowią grunty rolnicze). Mniej istotne są lasy pokrywające
niewielką część obszaru gminy.
Gmina ma charakter wiejski, na jej terenie nie występuje większa koncentracja przemysłu czy
innych źródeł antropogenicznych czynników wpływających na mezoklimat. W mniejszej skali
(mikro- i topoklimat) silniej oddziałują uwarunkowania atmosferyczne i lokalizacyjne.
Zgodnie z klasyfikacją A. Wosia (1999) badany teren znajduje się w zasięgu północnej części
Regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego (R-XXII). Region ten obejmuje głownie wschodnią część
Pogórza Karpackiego a jego zasięg wyznaczają wyraźne granice klimatyczne.
Charakterystyczne dla tego regionu jest stosunkowo częste pojawianie się dni bardzo
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ciepłych z jednocześnie notowanym opadem atmosferycznym. Jest ich w roku średnio około
34. Względnie dużą frekwencją odznaczają się dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie
chłodną, których średnio w roku jest 8, w tym bez opadu 6, a z pogodą słoneczną 3. Również
dość często jest notowana pogoda przymrozkowa bardzo chłodna i jednocześnie słoneczna
bez opadu. Stosunkowo bardzo rzadko natomiast występują dni bardzo chłodne z opadem,
jest ich w tym regionie średnio w roku tylko 17. Również mniej tutaj dni chłodnych z dużym
zachmurzeniem nieba (18 w roku).
W gminie Solec-Zdrój występują korzystne warunki termiczne. Średnia temperatura
powietrza w najcieplejszym miesiącu lipcu wynosi 17-18oC a w styczniu – 3oC. Gmina
znajduje się w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego (wyznaczonego przez
izotermy 6 i 8oC średniej rocznej temperatury). W wyniku wpływów kontynentalnych średnia
roczna amplituda jest wysoka.
Rozległe podmokłe łąki i torfowiska znajdujące się w obniżeniach terenu charakteryzują się
niewielkim zniekształceniem kierunków i prędkości wiatru. W wyniku inwersji termicznych
często tworzą się tam zastoiska zimnego powietrza i przymrozki, głównie podczas
wiosennych i zimowych nocy. Wyższa jest tam wilgotność powietrza a przez to większa
częstotliwość występowania mgieł.
Mikroklimat zboczy wysoczyzn uzależniony jest od ekspozycji. Na terenie gminy, na jej
północnej granicy przebiega południowe zbocze Garbu Pińczowskiego. Zimą, wiosną i
jesienią zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej są najcieplejsze. Przepływ wiatru i
wielkość opadów zależne są tu od wielkości nachylenia stoków, ich konfiguracji a także
pokrycia szatą roślinną. Garb Pińczowski wpływa na obniżenie prędkości wiatru. Gminę
cechuje też duża liczba dni bezwietrznych i słonecznych.
Na warunki klimatyczne regionu wpływa także, rozciągająca się na południu dolina Wisły,
odznaczająca się, dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami.
Powierzchnia gminy Solec-Zdrój jest ważnym obszarem chronionego krajobrazu. Stan
środowiska naturalnego gminy sprzyja lokowaniu w niej przedsiębiorstw turystycznych.
Obszary prawnie chronione zajmują 8504 ha czyli całą powierzchnię gminy Solec-Zdrój.
Na obszary prawnie chronione Solca-Zdroju składają się:
• parki krajobrazowe – o powierzchni ponad 518 ha,
• rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach krajobrazowych – ponad 9,5 ha,
• obszary chronionego krajobrazu razem – ponad 7,7 tys. ha,
• rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu –
ponad 3,5 ha,
• użytki ekologiczne – ponad 13 ha.
W gminie w 2013 r. zlokalizowane były dwa pomniki przyrody wprowadzone uchwałą rady
gminy. Na terenie gminy występowały też zieleńce (0,8 ha), tereny zieleni osiedlowej (0,3
ha), 2 cmentarze (2,6 ha).
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Mapa nr 3. Obszary prawnie chronione na terenie gminy Solec-Zdrój.

Część terenu gminy Solec-Zdrój jest chroniona europejską siecią ekologiczną Natura 2000.
Jej celem jest utrzymanie bioróżnorodności państw członkowskich UE poprzez ochronę
najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory. Na terenie gminy znajduje się jeden
obszar objęty siecią Naturą 2000, a także opisane niżej formy ochrony przyrody:
Ostoja Szaniecko-Solecka - znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz
południowo-zachodnim fragmencie Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie
Borzykowskiej). Składa się z kilkunastu enklaw z wapiennymi i gipsowymi wzgórzami
porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren poprzecinany jest licznymi ciekami
wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których wykształciły się torfowiska.
W północnej części obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza
wielkokrystalicznych; ponadto, obserwuje się liczne formy krasu powierzchniowego i
podziemnego np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie krasowe.
Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 457.78 km² i
obejmuje tereny gmin Solec-Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Oleśnica i Pacanów.
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72.8% obszaru gminy została włączona w obręb Solecko-Pacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Obszar ten został utworzony w celu ochrony wód
powierzchniowych rzeki Wschodniej oraz walorów przyrodniczych doliny Wisły. Zabezpiecza
także przed antropopresją wody lecznicze uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Na terenie
obszaru, w dolinach rzecznych i okolicach Solca-Zdroju występują liczne torfowiska i łąki z
udziałem halofitów: komonicą skrzydlastostrąkową, muchotrzewem solniskowym i koniczyną
rozdętą.
Szaniecki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 10.915 ha (wraz z otuliną o powierzchni
12.859 ha) obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni
fragment Niecki Połanieckiej. Na terenie gminy Solec-Zdrój Park i jego otulina zajmuje 6%
powierzchni gminy. Park chroni liczne i oryginalne enklawy bardzo wartościowego krajobrazu
z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami
roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej
przestrzeni łąk i pól uprawnych. Najwartościowszym elementem przyrody nieożywionej
Parku są gipsy odsłaniające się głównie na terenie Płaskowyżu Szanieckiego. Interesujące są
gipsy zbudowane z kryształów wykształconych w formach wielkokrystalicznych. W podłożu
gipsowym rozwinęły się na dużą skalę zjawiska krasowe. Występujące formy krasu są bardzo
różnorodne, od najpospolitszych lejków poprzez werteby i studnie, do dolinek, małych
kotlinek, a nawet jeziorek krasowych. Uwarunkowania geologiczne stwarzają korzystne
warunki dla rozwoju ciepłolubnych muraw kserotermicznych, w których występuje ok. 35
gatunków roślin prawnie chronionych (na ogólną liczbę 52 gatunków w Niecce Nidziańskiej).
Na terenie Parku ustanowiono tylko jeden rezerwat przyrody. Jest to rezerwat o ochronie
częściowej, chroniący osobliwości florystyczne w postaci roślinności halofilnej.
Pomniki przyrody:
 granitowy głaz narzutowy we wsi Chinków - pomnik przyrody nieożywionej, znajduje
się w zachodniej części wsi. Wymiary widocznej części: obwód - około 300 cm,
długość - 120 cm, szerokość - 70 cm, wysokość - 30 cm. Głaz zbudowany jest z
granitu czerwonobrązowego,
 zespół jaskiń krasowych we wsi Kików - pomnik przyrody nieożywionej - leży w
północno-wschodniej części Wąwozu Kikowskiego, przy drodze Kików - Zagaje
Kikowskie. Pierwotnie było to 5 jaskiń, obecnie jedna z nich uległa zawaleniu.
Użytki ekologiczne:
 Wąwóz Kikowski - fragment wąwozu o powierzchni 9.57ha, którego podłożem
geologicznym są wapienie, piaskowce jurajskie i kredowe. Wąwóz porasta roślinność
kserotermiczna,
 Łąka śródleśna z roślinnością błotną - łąka o powierzchni 3.55ha zlokalizowana 2.5km
na południe od Solca-Zdroju w miejscowości Wełnin.
Gminę Solec – Zdrój na koniec 2015r. zamieszkiwało 5139 osób. Względem roku 2012
nastąpił wzrost liczy mieszkańców o 69 osób. Największy wzrost odnotowano w sołectwach
Solec – Zdrój, Wełnin i Zborów.

12

W tabeli Nr 1 przedstawiono dane statystyczne obrazujące sytuację społeczno – gospodarczą
w Gminie Solec – Zdrój, województwie świętokrzyskim i w Polsce w latach 2012-20154.
Tabela nr 1. Dane statystyczne Gminy Solec-Zdrój na tle woj. Świętokrzyskiego i Polski
Wskaźnik statystyczny
(dane GUS, ewidencji ludności)

Stan ludności ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Urodzenia żywe ogółem
Zgony ogółem
Przyrost naturalny
Ludność
w
wieku
przedprodukcyjnym
Ludność
w
wieku
produkcyjnym
Ludność
w
wieku
poprodukcyjnym

2012r

5070
2595
2475
50
77
-27
814

Gmina Solec – Zdrój
2013r

2014r

2015r

Struktura ludności
5078 5143 5139
2602 2652 2620
2476 2491 2519
51
46
47
70
71
76
-19
-25
-29
801 813 804

3348 3328 3339 3321
908

949

991 1014

Województwo
świętokrzyskie
Stan na dzień
31.12.2015r

Polska

Stan na dzień
31.12.2015r

1 257 179
643 962
613 217
10 579
14 409
-3 830
211 695

38 437 239
19 839 248
18 597 991
369 308
394 921
-25 613
6 901 795

264 605

7 533 276

780 879

24 002 168

Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój, GUS.

Gmina Solec-Zdrój jest gminą uzdrowiskową w oparciu o regulacje ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 879 z późn. zm.).
Gmina Solec-Zdrój jest jedną ze znanych gmin uzdrowiskowych w Polsce. Wokół sektora
uzdrowiskowego tworzone są nowe podmioty gospodarcze i miejsca pracy. Obszar
uzdrowiska obejmuje całkowitą powierzchnię gminy (19 sołectw), o łącznej powierzchni
8504 ha. Na obszarze uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej5:

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 84 ha z
wyliczonym wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni na poziomie 79%. W tej
strefie zlokalizowane są 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.
W strefie „A” przyjmuje się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 0,20 ha.
Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 544 ha z
wyliczonym wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni na poziomie 84%. Została
ona powołana dla ochrony strefy „A”. W strefie „B” przyjmuje się minimalne
powierzchnie nowo wydzielanych działek - 0,15 ha.
GUS, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2015r. Stan w dniu 31XII,
Warszawa, 2016
5
Statut Uzdrowiska Solec – Zdrój (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20
kwietnia 2009r.)
4
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Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 8504 ha z wyliczonym
wskaźnikiem biologicznie
czynnych terenów
zieleni
87%. Stanowi ona granicę
obszaru uzdrowiska pokrywając się z granicą gminy Solec – Zdrój. W strefie „C”
przyjmuje
się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:
zabudowa
siedliskowa - 0,15 ha, zabudowa pensjonatowa - 0,40 ha, zabudowa mieszkaniowa:
jednorodzinna - 0,09 ha, bliźniacza - 0,07 ha, - zabudowa rekreacyjna - 0,10 ha.

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Prowadzone
jest w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zlokalizowanych w uzdrowiskach czyli
obszarach o szczególnych walorach geologiczno-klimatycznych wydzielonych w celu
wykorzystania i ochrony znajdujących się tam naturalnych surowców leczniczych.
Lecznicze wody i klimat uzdrowiska sklasyfikowano jako wskazane dla pacjentów
cierpiących na choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, osteoporozę i choroby
skóry oraz choroby układu nerwowego. Potencjał środowiska uzdrowiskowego sprzyja
lokalizacji wielu obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacyjno-wypoczynkowego
oraz usług hotelarskich czy turystycznych.
Z racji swojego specyficznego charakteru w skali województwa świętokrzyskiego,
ważne jest pokazanie również danych statystycznych w sektorze uzdrowiskowym zarówno w
Polsce i województwie świętokrzyskim oraz w Gminie Solec -Zdrój.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. średnia liczba łóżek w
placówkach lecznictwa uzdrowiskowego oraz stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 117, w Polsce natomiast 43 835, co daje
odpowiednio około 25 i 11 łóżek w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Łączna liczba
stacjonarnych kuracjuszy tych placówek, przyjętych w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia wyniosła 60 574 w województwie świętokrzyskim i 755 283 w Polsce. Dzieci w wieku
0-18 lat stanowiły 2,15% wszystkich kuracjuszy w województwie świętokrzyskim (1 304
kuracjuszy) i 3,2% liczby wszystkich kuracjuszy w Polsce (23 830 kuracjuszy). Jedno łóżko w
sanatoriach uzdrowiskowych w 2015 roku było wykorzystywane średnio przez 268 dni w
roku. Najwięcej, bo przez 325 dni, były wykorzystywane łóżka w sanatoriach w
województwie świętokrzyskim, a następnie w województwie pomorskim – 299 dni i
podkarpackim – 296 dni.
W 2015 r. z usług świadczonych przez placówki lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych
zakładów rehabilitacji w Polsce skorzystało 52 174 cudzoziemców, z czego 477 w
województwie świętokrzyskim. Z usług tych placówek korzystają również kuracjusze
pełnopłatni w trybie stacjonarnym, a ich liczba w 2015 r. w Polsce wyniosła 251 771, z czego
23 260 (9,2%) w województwie świętokrzyskim. Liczba kuracjuszy w trybie ambulatoryjnym
wyniosła 4 461 w województwie świętokrzyskim i 26 115 w Polsce6.
Największą liczbę kuracjuszy przebywających na leczeniu stacjonarnym odnotowano w
powiecie kołobrzeskim – 111 100 osób, o 2,6% mniej niż przed rokiem, następnie w
powiatach: aleksandrowskim – 94 400 osób (o 8,6% więcej) – teren uzdrowiska Ciechocinek,
buskim – 54 800 osób (o 2,5% więcej) – tereny uzdrowisk Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz z
powiecie kłodzkim – 53 000 osób (o 7,4% mniej) – tereny uzdrowisk: Duszniki-Zdrój, Kudowa
Zdrój, Polanica Zdrój i Lądek Zdrój).

6

Główny Urząd Statystyczny, dane z dnia 16.07.2016r
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Według danych przekazanych przez podmioty lecznicze działające na terenie Gminy SolecZdrój, łączna liczba łóżek w gminie uzdrowiskowej Solec-Zdrój w 2015 r. wynosiła 983,
natomiast w 2016r wyniosła 1058, co w porównaniu do średniej województwa, która
wyniosła odpowiednio w 2015r. 3117 łóżek stanowi 31,54%, 3258 łóżek stanowi 32,47%, co
wynika z faktu, iż w województwie świętokrzyskim Solec – Zdrój jest drugim ośrodkiem
uzdrowiskowym po Busku-Zdroju.
Liczba przyjętych w 2016r kuracjuszy ogółem wyniosła 8 157, w tym:
 2 994 kuracjuszy zostało przyjętych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
 2 072 osób było kuracjuszami pełnopłatnymi,
 3 091 osób to kuracjusze ambulatoryjni.

Miejscowości uzdrowiskowe są atrakcyjne nie tylko dla Polaków, ale także dla turystów
zagranicznych. Turyści zagraniczni gościli głównie w gminach uzdrowiskowych w
województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim.
W 2016 roku z usług uzdrowiskowych w Solcu-Zdroju skorzystało 25 cudzoziemców. Z
każdym rokiem obserwuje się znaczny wzrost osób przybywających na leczenie sanatoryjne z
zagranicy. Świadczy to o tym, iż Gmina Solec-Zdrój jest przyjazna klientowi z zagranicy.
Postrzegana jest przez nich najczęściej jako gmina uzdrowiskowa, z potencjałem
najsilniejszych w Europie i na świecie wód siarczkowych. Poza walorami uzdrowiskowymi
gmina zaskakuje ich wieloma atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi np.: przepięknym
starym parkiem zdrojowym, zalewem rekreacyjnym, szlakami spacerowymi i do turystyki
kwalifikowanej, szlakami historycznymi, stadniną koni.
Przeciętny czas pobytu cudzoziemców w obiektach uzdrowiskowych w 2016 roku wyniósł
średnio w kraju 16 dni, w województwie świętokrzyskim 12 dni a w gminie Solec-Zdrój do 9
dni.
Zainteresowanie takim sposobem spędzenia wolnego czasu wzrasta, zatem przed
uzdrowiskami istnieją perspektywy rozwoju.
Obsługa turystyczna, agroturystyczna i życzliwość mieszkańców kształtuje pozytywny
wizerunek gminy wśród kuracjuszy i turystów ją odwiedzających. Gmina postrzegana jest
również jako jedna z najbezpieczniejszych w województwie świętokrzyskim.
Analizując powyższy wizerunek w niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, bez
wszechobecnej cywilizacyjnej gorączki można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia i
wypoczynku.
Łącznie w 2016 roku w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego działających na terenie
Solca-Zdroju udzielono 70 685 zabiegów.
Największą liczbę zabiegów stanowią:
 kąpiele siarkowe,
 kąpiele CO2,
 zabiegi borowinowe,
 inhalacje,
 masaże,
 krioterapia,
 światłolecznictwo,
 hydroterapia,
 inne.
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Gmina Solec-Zdrój oraz podmioty świadczące usługi uzdrowiskowe/sanatoryjne ponoszą
znaczne środki finansowe na reklamę i promocję.
Do podstawowych narzędzi promocji turystycznej należą:
 reklama produktu np. w telewizji, prasie, wydawnictwie;


sprzedaż osobista rozumiana jako bezpośrednia prezentacja oferty turyście;



public relations - szerokie informowanie o turystycznej działalności gminy za
pośrednictwem środków masowego przekazu, organizację konferencji, seminariów.



promocja sprzedaży np. targi turystyczne;

Najbardziej efektywne narzędzia marketingu w turystyce to m.in.: reklama i promocja w
środkach masowego przekazu, aktywny udział w lokalnych i pozalokalnych targach
turystycznych, stała współpraca z dziennikarzami lokalnych gazet. Działania te wprost
odnoszą się do promocji miejscowości, czy gminy oraz jej produktu turystycznego.
Dostępność i jakość informacji o walorach turystycznych oraz zagospodarowaniu
turystycznym warunkuje właściwy rozwój turystyki, a informacja turystyczna powinna być
skierowana do następujących grup:
 turyści indywidualni i grupowi;
 potencjalni turyści;

 twórcy, współtwórcy, sprzedawcy produktów turystycznych;

 animatorzy konsumpcji zbiorowej (np. zakłady pracy, biznes, organizacje społeczne);
 potencjalni twórcy produktu turystycznego;
 promotorzy turystyki.

W celu określenia największego potencjału endogenicznego gminy posłużono się diagnozą
opracowaną w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Programu
Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój. W diagnozie z obszaru Gminy Solec-Zdrój, na podstawie
analiz problemów społecznych wziętych pod uwagę przede wszystkim z danych posiadanych
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, wytypowano
fragmenty 4 sołectw: Solec-Zdrój, Zborów, Wełnin, Kików.
Granice obszaru zdegradowanego przedstawiono na mapie nr 4.
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Mapa nr 4. Granice obszaru zdegradowanego

Do określenia potencjału endogenicznego przedstawianego w kolejnym rozdziale, z uwagi
na charakter uzdrowiskowy obszaru Gminy Solec-Zdrój, wykorzystano podział na 3 strefy
ochrony uzdrowiskowej: strefę „A”, „B” i „C”. Obszar uzdrowiska zajmuje powierzchnię 8504
ha, zaś granicą uzdrowiska jest zewnętrzna granica strefy „C”.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solecu-Zdrój z dnia 20.04.2009r. w sprawie
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmuje
obszar, dla którego procentowy udział terenów zieleni jest na poziomie 79%, na którym
zlokalizowane są 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. W strefie „A”
przyjmuje się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek – 0,20ha.
Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 544 ha z wyliczonym
wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni na poziomie 84%. Została ona powołana
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dla ochrony strefy „A”. W strefie „B” przyjmuje się minimalne powierzchnie nowo
wydzielanych działek - 0,15 ha.

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 8504 ha z wyliczonym
wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni 87%. Stanowi ona granicę obszaru
uzdrowiska pokrywając się z granicą gminy Solec – Zdrój. W strefie „C” przyjmuje się
minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: zabudowa siedliskowa - 0,15 ha,
zabudowa pensjonatowa - 0,40 ha, zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna - 0,09 ha,
bliźniacza - 0,07 ha, - zabudowa rekreacyjna - 0,10 ha.
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2.2.

Analiza SWOT

Sporządzona na potrzeby Planu Działania analiza SWOT została zawężona do uwarunkowań
wpływających na atrakcyjność turystyczną gminy Solec - Zdrój, które warunkują rozwój
na jej terenie szeroko rozumianej gospodarki turystycznej. Analiza podzielona została na
dwie części:
 pierwsza wskazuje zidentyfikowane mocne i słabe strony gminy Solec - Zdrój,
które wynikają z posiadanych przez nią walorów przyrodniczych i kulturowych,
zagospodarowania turystycznego, dostępności komunikacyjnej oraz ruchu
turystycznego;
 druga sygnalizuje czynniki zewnętrzne wobec gminy Solec - Zdrój, spośród
których część, przy umiejętnym wykorzystaniu, stanowi dla niej szansę dalszego
rozwoju, pozostałe zaś zagrożenia rozwojowe, których gmina może uniknąć bądź
zminimalizować ich negatywny wpływ.
Zadaniem władz samorządowych gminy Solec - Zdrój staje się umacnianie atutów gminy
przy wykorzystaniu istniejących szans rozwoju turystyki na jej obszarze oraz ograniczanie
wpływu słabych stron i umiejętne unikanie pojawiających się zagrożeń oraz barier.
Tabela Nr 2. Analiza SWOT
MOCNE STRONY
 Położenie w południowej części kraju –
dostępność dla turystów ze znacznego
obszaru Polski;
 Dobrze rozwinięta sieć dróg, w tym dróg
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
 Najsilniejsze w skali regionu i kraju
źródła wody siarkowej;
 Walory przyrodnicze i krajobrazowe –
tereny
uzdrowiskowe
sprzyjające
rozwojowi lecznictwa, turystyki i
rekreacji;
 Tradycje uzdrowiskowe z wysoką
specjalizacją,
rozpoznawalnością
i
jakością
świadczonych
usług
uzdrowiskowych;
 Zasoby naturalne wód leczniczych;
 Atrakcyjność inwestycyjna gminy w
obszarze prozdrowotnym;
 Duża ilość kuracjuszy odwiedzająca
gminę w ciągu roku;
 Rozpoznawalność
ponadregionalna
ośrodków
świadczących
usługi
uzdrowiskowe
i
rehabilitacyjnowypoczynkowe;
 Bogactwo i różnorodność imprez
organizowanych przez gminę;

SŁABE STRONY
 Niedobór
infrastruktury
transportowej
i
małej
infrastruktury
turystycznej
(parkingi, infrastruktura dla osób
niepełnosprawnych);
 Słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna i okołoturystyczna;
 Braki infrastruktury rekreacyjnej i
sportowej
dla
kuracjuszy
i
społeczeństwa;
 Niedostosowanie znacznej części
obiektów turystycznych do potrzeb
osób niepełnosprawnych;
 Zbyt
mała
liczba
nowo
powstających przedsiębiorstw;
 Zbyt mały poziom inwestycji
podmiotów prywatnych w bazę
turystyczną;
 Zbyt
małe
zaangażowanie
podmiotów
prywatnych
w
promocję turystyczną gminy;
 Słaba
oferta
możliwości
skorzystania przez kuracjuszy z
usług
rekreacyjnych
i
rozrywkowych na terenie gminy;
 Słabo
rozwinięte
powiązania

19

 Potencjał do rozwoju agroturystyki;
 Inwestycje prywatne w agroturystykę;
 Duży potencjał do rozwoju agroturystyki
w kierunku turystyki zdrowotnej i
prozdrowotnej;
 Pozytywne nastawienie ludności do
przyjeżdżających turystów, gościnność i
sympatia mieszkańców;
 Doświadczenie UG i innych podmiotów
w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych, w tym Partnerstwa
Publiczno – Prywatnego (tzw. „projekt
hybrydowy”), z udziałem funduszy UE.

SZANSE
 Możliwość pozyskania środków UE;
 Moda i świadomość wśród ludzi
potrzeby prowadzenia zdrowego trybu
życia;
 Inteligentne
specjalizacje
woj.
świętokrzyskiego ujęte w Regionalnej
Strategii Innowacji na lata 2014-2020 –
turystyka zdrowotna i prozdrowotna
oraz
nowoczesne
rolnictwo
i
przetwórstwo spożywcze;
 Propagowanie przez UE maksymalnego
wykorzystania zielonej energii, w
szczególności OZE oraz mechanizmów
EWE;
 Rosnące
zainteresowanie
proekologiczne, (produktami, usługami)
w tym turystyką ekologiczną i
agroturystyką;
 Szczególna możliwość inwestowania na
terenie Gminy Solec – Zdrój z
wykorzystaniem specjalnej koperty
finansowej w ramach RPO WŚ 20142020 na tzw. Obszarach Strategicznej
Interwencji (OSI);
 Wysoka atrakcyjność dla potencjalnych
przedsiębiorców chcących inwestować
w branże turystyki zdrowotnej i usług
około medycznych, ze względu na
bliskość rynku małopolskiego ;
 Wyraźnie
rosnące
możliwości
„przyciągania” turystów i kuracjuszy
zagranicznych m.in. z uwagi na poprawę






gospodarcze,
społeczne
i
przestrzenne części uzdrowiskowej
z pozostałym obszarem gminy;
Słabo
rozwinięty
system
wewnętrznej
i
zewnętrznej
informacji turystycznej;
Słabe
wykorzystanie
technik
informacyjno – komunikacyjnych
(TIK) w instytucjach publicznych,
Chimeryczny i ograniczony lokalny
rynek pracy;
Niska jakość gleb ograniczająca
efektywność lokalnego rolnictwa;

ZAGROŻENIA
 Zbyt niskie dochody Polaków i brak
czasu wolnego – niska siła
nabywcza;
 Silna konkurencja w pozyskiwaniu
środków UE;
 Silna konkurencja ze strony
bardziej
znanych
w
Polsce
obszarów
atrakcyjnych
turystycznie;
 Dynamiczny rozwój turystyczny
regionów sąsiednich;
 Trudności
z
wykorzystaniem
środków unijnych (brak środków
niezbędnych
do
współfinansowania
projektów,
brak potrzebnej dokumentacji);
 Odkrycie złóż wód siarczkowych w
innych, konkurencyjnych rejonach
Polski i ich wykorzystanie do celów
leczniczych;
 Rosnący
trend
młodych
mieszkańców
do
opuszczania
Gminy Solec – Zdrój;
 Potencjalne zagrożenie utraty
statusu gminy uzdrowiskowej ze
względu na niespełnienie wymagań
środowiskowych;
 Zmiany sposobu finansowania
lecznictwa uzdrowiskowego w
Polsce;
 Wciąż niewystarczająca liczba
inwestorów i inwestycji tworzących
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dostępności komunikacyjnej Gminy
Solec – Zdrój;
Podnoszenie
standardu
usług
hotelarskich;
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
wzrost zaufania inwestorów;
Dalsza
rozbudowa
infrastruktury
turystycznej;
Rozbudowa specjalistycznych, wysokiej
jakości ośrodków turystycznych (w
obszarze Spa i wellness, kongresów i
konferencji);
Zmiana tendencji w turystyce światowej
na rzecz wypoczynku w miejscach mniej
zatłoczonych – w bezpośrednim
kontakcie z przyrodą i lokalną kulturą;
Zainteresowanie turystyką aktywną;
Wzmożony
popyt
na
wyjazdy
weekendowe;
Wzrastająca mobilność społeczeństwa;
Rozwój turystyki zdrowotnej związanej z
zabiegami medycznymi;
Rozwój turystyki rodzinnej, biznesowej i
konferencyjnej;

miejsca
pracy
względem
potencjału
turystyczno
–
uzdrowiskowego Gminy Solec –
Zdrój;
 Brak spójnego, trwałego systemu
wspomagania
przedsięwzięć
publiczno – prywatnych w sektorze
turystyki.

Analizując wyżej zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia Gminy Solec
– Zdrój, możemy wyłonić te, które w największym stopniu oddziaływają bądź mogą
oddziaływać na gminę. Słabe strony oraz zagrożenia powinny być pokonywane przez mocne
strony oraz szanse rozwoju, które wyraźnie dominują w projekcji perspektywicznej Gminy
Solec – Zdrój.
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2.3.

Określenie potencjału endogenicznego na obszarze
miejscowości Solec- Zdrój

Punktem wyjścia do stworzenia Planu Działania jest określenie lokalnych potencjałów,
które można wykorzystać do rozwoju danego obszaru. Takie podejście jest niezbędne w
procesach zmierzających do trwałej i realnej poprawy jakości i warunków życia społeczności
lokalnej. W niniejszym opracowaniu skupiono się na potencjale endogenicznym
miejscowości Solec-Zdrój. Poprzez potencjał endogeniczny należy rozumieć zasoby własne
regionu, wywodzące się z jego specyfiki czy historii. Za zasoby endogeniczne można uznać
środowisko przyrodnicze, walory krajobrazowe i kulturowe, położenie, kapitał ludzki
wywodzący się z tradycji i kultury lokalnej. Zasób endogeniczny jest czynnikiem, na
podstawie którego może bazować rozwój danego obszaru, w związku z czym rozwój SolcaZdroju należy opierać w głównej mierze na posiadanym potencjale wewnętrznym.
Potencjały endogeniczne gminy Solca -Zdroju oparte są na walorach przyrodniczych i
kulturowych, ich wykorzystanie i rozwój będzie sprzyjać poprawie warunków rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Efektywne
zagospodarowanie oraz promocja istniejących potencjałów przyrodniczych i kulturowych
gminy powinny przyczynić się do tworzenia zintegrowanych produktów turystycznych oraz
wzrostu ruchu turystycznego.
W związku z powyższym przeprowadzono identyfikację obszaru Gminy Solec-Zdrój, aby
zdefiniować kluczowy potencjał endogeniczny obszaru. W tym celu posłużono się podziałem
Solca-Zdroju na 3 strefy ochrony uzdrowiskowej, dla których pozyskano dane statystyczne, a
wyniki te skonfrontowano z podziałem obszaru uzdrowiskowego na strefy ochrony
uzdrowiskowej. Na podstawie tych dwóch charakterystyk wyodrębniono spójny obszar i
zdefiniowano zasób endogeniczny, który odpowiednio wykorzystany przyniesie wymierne
korzyści społeczno- gospodarcze dla Gminy Solec-Zdrój.
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dla 3 stref ochrony uzdrowiskowej.

Obszar I (Strefa uzdrowiskowa „A”)
Zidentyfikowane potencjały lokalne (zasoby kulturowe, przyrodnicze, turystyczne)
Obszar I – STREFA „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ - który przebiega :
- od północy od punktu 1 usytuowanego na północ od kościoła przy skrzyżowaniu ulic Leśnej,
Kościelnej i Cichej, następnie wzdłuż północnej granicy ul. Kościelnej do punktu 2 dz.nr 75,
następnie skręcana północ po granicy działki nr 75 do pkt. 3 tj. dz. nr 71, następnie skręca w
kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy dz. Nr 75 do ulicy 1-Maja tj. pkt.nr 4.
- od wschodu od pkt. 4 wzdłuż zachodniej granicy ul. 1 Maja do pkt. 5 tj. budynku
sanatoryjnego ”Jasna”, następnie linią łamaną wzdłuż granicy północnej wschodniej dz.nr
675/1 do pkt.6 o współrzędnych X= 5438196 Y= 4623134,61 tj. po granicy działki nr572/5 a
następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 572/6 do punktu nr 6a o współrzędnych X=
5438138,38 Y=4623298,25, następnie biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działek
o nr. 573, 574, 575, 576/1, 577, 578 do punktu 7 o współrzędnych X=5437882,54 Y=
4623187,52. Dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr. 581, 580, 572,2 tj. wzdłuż ul.
Partyzantów przez most na strumieniu Rzoska, drogą biegnącą do miejscowości Wełnin do
punktu 8. kierunku wschodnim do ul Partyzantów pkt.7 o współrzędnych X= 5438052,47
Y=4623291,94, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy ul.
Partyzantów poprzez most na strumieniu Rzoska, drogą biegnącą do miejscowości Wełnin do
pkt.8
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- od południa od pkt. 8 północną granicą drogi do pkt. 9, następnie wzdłuż granicy obrębu
Solec Zdrój do pkt.10, następnie wzdłuż południowej granicy działki nr 140/683 do pkt. 11
stanowiącego skrzyżowanie drogi powiatowej
- od zachodu od pkt. 11 wschodnią granicą drogi powiatowej w kierunku północnym do
pkt.12 tj. do działki nr.542, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy tej
działki do pkt.13, następnie w kierunku północnym do pkt.14 do działki nr. 539, następnie
północną granicą tej działki dalej w kierunku zachodnim granicą tej działki i dalej w kierunku
zachodnim granicą działki nr. 539 do ul. Leśnej do pkt.15, następnie zachodnią granicą u.
Leśnej do pkt.1.
Na Obszarze I Strefy Uzdrowiskowej „A” znajdują się liczne obiekty kulturowe, kultu
religijnego, usługowe, oświatowe, rekreacyjne, użyteczności publicznej, które są ważnym
elementem dla rozwoju Solca – Zdroju i jego mieszkańców.
Znajdują się: poczta, boisko sportowe, restauracje, kościół, zalew rekreacyjny, baseny
mineralne, Uzdrowisko Solec – Zdrój M. Cz. Sztuk sp.j., Hotel ****Medical Spa Malinowy
Zdrój, Hotel ****Medical Spa Malinowy Raj, gabinety rehabilitacyjne, i inne.
Największym bogactwem obszaru I jest woda siarczkowa, która jest najsilniejsza na świecie.
Woda ta ze względu na swój unikalny skład, potwierdzony badaniami i atestami zalecana jest
do leczenia i rehabilitacji różnego rodzaju schorzeń.
Na terenie Obszaru I znajdują się bogactwa kulturowe i turystyczne, które zgodnie z danymi
uzyskanymi od Państwowej Służby Ochrony Zabytków, są obiektami prawnie chronionymi i
wpisanymi do rejestru bądź ewidencji zabytków:
1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja,
mur. 1937 – 1939, arch. Franciszek Mączyński:
a) kościół,
b) dzwonnica,
c) ogrodzenie ze schodami,
d) plebania.
2. Zespól uzdrowiska:
a) Zdrój Solecki, mur. 1926 – 1927, proj. Romuald Daniewski;
b) Zakład Przyrodoleczniczy mur. 1922 – 1926, arch. Jan Heurich młodszy i Romuald
Daniewski;
c) Pawilon parkowy ob. biuro usług, mur. ok. 1910, arch. Jan Heurich
d) Park zdrojowy XIX/XX w.
3. Sanatorium „Jasna”, mur. ok. 1920 r.
4. Sanatorium „Świt”, mur. ok. 1915, rozbud. ok. 1950 r.
5. Willa „Irena”, mur. 1919 r.
6. Zespół willi „Prus”, mur. ok. 1920, budynek gospod. mur. ok. 1920 r.
7. Cmentarz parafialny,
8. Dom nr 41 ul. Kościuszki, drewn. ok. 1920 r.
9. Willa nr 5 ul. 1 Maja, mur. lata 20-te XX w.
10. Dom nr 9 ul. 1 Maja, mur. ok. 1920 r.
Obszar I jest miejscem licznych imprez i wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców
oraz przyciągających turystów.
Obszar II (Strefa uzdrowiskowa „B”)
Zidentyfikowane potencjały lokalne (zasoby kulturowe, przyrodnicze, turystyczne)
Obszar II - STREFA „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ – który przebiega:
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- od północy od pkt.4 stanowiącego skrzyżowanie drogi polnej nr. 543 w miejscowości
Strażnik i rowu o nr. 734 w miejscowości Zborów, następnie biegnie w kierunku wschodnim
południową stroną rowu do pkt. 5 leżącego na skrzyżowaniu z Traktem Królewskim,
następnie wschodnia granicą Traktu Królewskiego do skrzyżowania z drogą polną do pkt.6,
następnie północną granicą obrębu Solec Zdrój do pkt.7 i dalej w kierunku wschodnim linią
łamaną przechodzącą północną granicą działek nr. 382, 419, 427 do pkt.8.
- od wschodu w kierunku południowym od pkt.8 zachodnią granica działki nr.473 do pkt.9
stanowiącego skrzyżowanie dróg o nr.473 oraz 499, następnie w kierunku zachodnim
północną granicą drogi nr. 499 i 514 do pkt.10 stanowiącego skrzyżowanie z ul. Nad Stawem,
następnie w kierunku południowym zachodnią granicą ul. Solnej do pkt.11, następnie
kierunku zachodnim do pkt. 12 i dalej wzdłuż zachodnich granic działki 635/3 do pkt 13,
następnie południową granicą działki 635/2 do pkt.14 i dalej zachodnią stroną Strugi w
kierunku południowym do ujścia do strumienia Rzoska do pkt.15, następnie zachodnia
granicą działki nr.84 w miejscowości Wełnin do pkt.16 tj. drogi asfaltowej.
- od południa od pkt. 16 południową granicą drogi powiatowej nr. 49 do skrzyżowania drogą
nr. 36 w pkt. 17, a następnie wschodnią granicą tej drogi do pkt. 18 i dalej południową
granicą drogi nr.36 do pkt.19, następnie linią łamaną wzdłuż południowej granicy działki nr 1
w miejscowości Wełnin do pkt.20, następnie południową granicą działki 144/684 do pkt. 1 i
dalej południową granicą działek 141/682 oraz 142/681 do pkt.2
- od od zachodu od pkt. 2 wschodnią granicą działki nr. 143/680 do pkt. 3 i dalej wzdłuż
wschodniej granicy drogi powiatowej nr. 564 w miejscowości Strażnik oraz drogi polnej nr.
543 do pkt. 4.
Na Obszarze II Strefy uzdrowiskowej „B” znajdują się obiekty hotelowe, pensjonaty, szkoły
podstawowe, kapliczki, figurki i krzyże stanowiące ważne świadectwo kultury i religijności
mieszkańców gminy. Obiekty te stanowią dziedzictwo kulturowe regionu.
Obszar III (Strefa uzdrowiskowa „C”)
Zidentyfikowane potencjały lokalne (zasoby kulturowe, przyrodnicze, turystyczne)
Obszar III - STREFA „C” OCHRONY UZDROWISKOWEJ ograniczona jest granicami
administracyjnymi gminy Solec Zdrój, przebiegającymi po granicach krańcowych sołectw.
Na Obszarze III znajdują się obiekty prawnie chronione i wpisane do rejestru bądź ewidencji
zabytków m.in. w miejscowości:
ŚWINIARY
1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława bpa:
a) kościół drewn. II poł. XVII w.
b) przedłużenie nawy ku zachodowi XVIII w.
c) dobud. mur. kaplicy pn. z przedsionkiem 1874 r.
d) zakrystia pd. z przedsionkiem 1902 r.
e) ogrodzenie z 4 kapliczkami i bramką, mur. I poł. XIX w.
f) plebania, mur. 1890 r.
2. Cmentarz parafialny,
KIKÓW
1. Dwór, mur. XIX w.
ZAGÓRZANY

1. Park dworski, I poł. XIX w.
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ZBORÓW

1. Zespół pałacowy:
a) pałac, mur. XVI/XVII w. przebud. 1803 r. , rozbudź. XIX/XX
b) spichlerz, mur. XVIII/XIX w.
c) gorzelnia, mur. XVIII w.
d) ogrodzenie, mur. pocz. XIX w.
e) park krajobrazowy, poł. XIX w.
PIESTRZEC

- budynek remizy strażackiej
- dawny budynek użyteczności publicznej

Obszar III posiada bogactwo przyrodnicze, znajduje się tu:
 Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
 Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
 Szaniecki Park Krajobrazowy,
 Natura 2000 – Ostoja Szaniecko-Solecka,
 Pomniki przyrody:
- granitowy głaz narzutowy we wsi Chinków - pomnik przyrody nieożywionej,
znajduje się w zachodniej części wsi. Wymiary widocznej części: obwód - około
300 cm, długość - 120 cm, szerokość - 70 cm, wysokość - 30 cm. Głaz
zbudowany jest z granitu czerwonobrązowego,
- zespół jaskiń krasowych we wsi Kików - pomnik przyrody nieożywionej - leży
w północno-wschodniej części Wąwozu Kikowskiego, przy drodze Kików - Zagaje
Kikowskie. Pierwotnie było to 5 jaskiń, obecnie jedna z nich uległa zawaleniu.
 Użytki ekologiczne:
- Wąwóz Kikowski - fragment wąwozu o powierzchni 9.57ha, którego podłożem
geologicznym są wapienie, piaskowce jurajskie i kredowe. Wąwóz porasta roślinność
kserotermiczna,
- Łąka śródleśna z roślinnością błotną - łąka o powierzchni 3.55ha zlokalizowana
2.5km na południe od Solca-Zdroju w miejscowości Wełnin.
Po dokonanej analizie obszarów wyodrębniono Obszar I – Strefy uzdrowiskowej „A” i
zdefiniowano zasób endogeniczny, który stanowi najbardziej korzystne i wymierne efekty
prowadzonych działań bazujących na potencjale endogenicznym.

ZASOBY PRZYRODNICZE:
 Wody mineralne – najważniejszym i największym bogactwem naturalnym Solca –
Zdroju jest niezwykle cenna woda siarczkowa, która znajduje zastosowanie przy
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leczeniu wielu chorób m.in. leczeniu schorzeń reumatologicznych i pourazowych
narządów ruchu, zatruć przemysłowych oraz systemu nerwowego. Od wielu pokoleń
jest ona uznawana za „najlepszą siarczkową wodę leczniczą na świecie”.
Wody mineralne w rejonie Solca-Zdroju odkryto podczas poszukiwania złóż soli
kamiennej w końcu XVIII wieku. Od 1824 roku datuje się stosowanie wód mineralnych
tego rejonu w lecznictwie. W 1826 r. wykonano w pobliżu Solca szyb o głębokości 91,5
m, (później kilkakrotnie pogłębiany i oczyszczany). Szyb ten nazwano „Szybem
Soleckim”. Eksploatowana przy jego pomocy woda, ujęta z utworów kredy, była
podstawą rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.
Obecnie poza „Szybem Soleckim” na terenie miejscowości Solec – Zdrój znajduje się
ujęcie „Solec 2 Karol” i „Solec 2 B”.
 Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Szaniecko - Solecka. Ostoja występuje
w 18 sołectwach: Solec-Zdrój, Kolonia Zagajów, Chinków, Kików, Zagaje Kikowskie,
Ludwinów, Piasek Mały, Piestrzec, Sułkowice, Strażnik, Świaniary, Włosnowice,
Wełnin, Zagórzany, Zagajów, Zielonki, Zborów, Żuków. Ostoja znajduje się w
środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim fragmencie
Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Składa się z
kilkunastu enklaw z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami
porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren poprzecinany jest licznymi
ciekami wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których
wykształciły się torfowiska. W północnej części obszaru znajdują się liczne
odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielko krystalicznych oraz liczne formy krasu
powierzchniowego i podziemnego np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie krasowe.
Środkowa i południowa część wyróżnia się występowaniem wód mineralnych z
wysiękami, którym towarzyszy roślinność halofilna jak np. w okolicach wsi
Owczary. Ostoja jest miejscem występowania najcenniejszych siedlisk muraw
kserotermicznych i torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych
grądów. Jest to teren występowania aż czterech gatunków naturowych: starodub
łąkowy Ostericum palustre, języczka syberyjska Ligularia sibirica, obuwik
pospolity Cypripedium calceolus, lipiennik Loesela Liparis loeselii. Zestawienie
różnorodności i jakości siedlisk i gatunków jest unikatowe w skali kraju i Europy.
Szacunkowo na terenie ostoi w tym również na terenie Solca - Zdroju występuje
około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200
gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne są układy
krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne
siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu. Rozległy, zróżnicowany
obszar stanowi najważniejszą w regionie ostoję dla dwóch gatunków motyli
dziennych – modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa
Glaucopsyche nausithous. Istotne populacje tworzą tu również czerwończyk
nieparek Lycaena dispar i czerwończyk fioletek Lycaena helle. Ostoja stanowi
znaczący w skali regionalnej obszar występowania pachnicy dębowej Osmoderma
eremita zasiedlającej tu przydrożne i śródpolne wierzby. Jest to także jedna z
najważniejszych w regionie ostoja dla kumaka nizinnego Bombina bombina i
traszki grzebieniastej Triturus cristatus, które szczególnie licznie zasiedlają
południowe krańce ostoi z zalewanymi corocznie łąkami i kompleksami stawów
hodowlanych. Spotkać tam można jeszcze dziewięć innych gatunków płazów oraz
znaczące w województwie koncentracje ptaków wodno-błotnych. W tej części
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obszaru stwierdzono także występowanie piskorza Misgurnus fossilis i kozy Cobitis
taenia.
 Solecko – Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu - „Solecko-Pacanowski
Obszar Chronionego Krajobrazu” (S-POChK), zajmuje powierzchnię 47 347 ha.
Obszar położony jest na obszarze następujących gmin: Oleśnica (5 338 ha) i Pacanów
(12 458 ha) oraz części obszarów gmin: Busko-Zdrój (4 172 ha), Nowy Korczyn (6
539 ha), Solec-Zdrój (6 217 ha), Stopnica (9 396 ha), Tuczępy (2 960 ha), Wiślica
(267 ha). Na obszarze S-POChK dominują zbiorowiska nieleśne. W dolinach rzek i w
okolicach Stopnicy, Solca występują zbiorowiska torfowiskowe, łąkowe z udziałem
roślin halofilnych: komonicy skrzydlastostrąkowej, muchotrzewu solniskowego,
koniczyny rozdętej. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego rozwinęły się
na siedliskach borów sosnowych, mieszanych w okolicach Tuczęp i Jastrzębca.
Teren S-POChK porastają również zbiorowiska bagiennego boru trzcinkowego,
subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego, a także zarośla krzewiaste
z tarniną i leszczyną. W części północno-zachodniej oraz na krańcach
południowych spotykać można murawy kserotermiczne z dziewięćsiłem
bezłodygowym, miłkiem wiosennym, rojnikiem pospolitym, wisienką stepową,
ostnicą włosowatą. Brzegi licznych stawów i doliny rzeczne wchodzą w skład
biocenoz łąkowo-bagiennych, które stanowią siedliska lęgowe dla licznego ptactwa
w tym prawnie chronionego i rzadkiego: bociana białego, czapli siwej, czajki, kurki
wodnej i innych. Wśród ssaków na tym obszarze występuje rzęsorek rzeczny i
wiele gatunków nietoperzy. Głównym kierunkiem działania na terenie S-POChK jest
ochrona wód powierzchniowych rzeki Wschodniej i walorów przyrodniczych doliny
Wisły. Ważnym zadaniem jest również zabezpieczenie przed antropopresją wód
leczniczych i terenów uzdrowiskowych Solca-Zdroju i Buska-Zdroju.
 Szaniecki Park Krajobrazowy – otulina - Szaniecki Park Krajobrazowy został
utworzony Uchwałą nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada 2014r. ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Szaniecki Park Krajobrazowy położony
jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Niecki
Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego, a także południowo
- zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Administracyjnie
Szaniecki Park Krajobrazowy należy po części do gmin Busko-Zdrój (7 017,00
ha), Pińczów (672,10 ha), Chmielnik (1 216,40 ha), Kije (1 124,70 ha), Solec-Zdrój
(592,70 ha) i Stopnica (666,70 ha). Park ten chroni obszary wartościowego
krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi
zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w
rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól. Na terenie Szanieckiego Parku
Krajobrazowego można spotkać takie gatunki roślin chronionych całkowicie jak:
dziewięćsił bezłodygowy, goryczka wąskolistna, goryczka Wettsteina, kosatka
kielichowa, kruszczyk błotny, miłek wiosenny, len złocisty, len włochaty, lilia
złotogłów, lipiennik Loesela, listera jajowata, ostrołódka kosmata, ostnica Jana
czy ostnica włosowata. Wśród roślin chronionych częściowo występują tu
kocanki piaskowe, konwalia majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnka wyniosła i
wilżyna ciernista. W parku znajdują się liczne zabytki kultury materialnej z
interesującymi elementami wiejskiego budownictwa regionalnego, które można
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zobaczyć między innymi w Szańcu, Młynach i Widuchowej. Świadectwem bogatego
dziedzictwa dziejowego są najstarsze ślady grodzisk i kopców znane z okolic
Szczaworyża, Szańca, Gartatowic, Skotnik Małych i Żernik Górnych. Na terenie
parku znajduje się rezerwat przyrody Owczary. Dokumentem wyznaczającymi
zakres ochrony parku jest Uchwała nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. Dokument ten wyznacza zakazy oraz
szczegółowe cele ochrony parku.

ZASOBY KULTUROWE:
 Uzdrowisko SOLEC – ZDRÓJ – to Świętokrzyska Perełka Przyrodolecznictwa.
Najcenniejszym bogactwem naturalnym uzdrowiska i podstawą kuracji jest
lecznicza woda siarczkowa będąca najskuteczniejszą w Polsce i jedną z
najlepszych w Europie. Uzdrowisko słynie również z najlepszych wód
siarczkowych na świecie, nie tylko pod względem stężenia siarkowodoru, ale
również zawartości pozostałych pierwiastków mineralnych. Właśnie z tego
powodu kameralny polski kurort przyciąga rzesze kuracjuszy od 180 lat.
Przełomowy był rok 1837, kiedy zdrój solecki został wpisany do rejestru
uzdrowisk polskich. Piękny i ciekawy krajobraz oraz czyste powietrze to
niewątpliwie atuty uzdrowiska. Uzdrowisko specjalizuje się przede wszystkim w
leczeniu schorzeń narządu ruchu, głównie chorób zwyrodnieniowych,
reumatycznych, gośćcowych, a także w leczeniu problemów dermatologicznych i
neurologicznych. Uzdrowisko Solec-Zdrój posiada 3 zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego oraz Zakład przyrodoleczniczy, składający się z dwóch obiektów.
- Sanatorium „JASNA”
- Sanatorium „ŚWIT”
- Przychodnia uzdrowiskowa
- Zakład przyrodoleczniczy (w neoklasycznych Łazienkach)
- Zakład fizjoterapii
Poza zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, na terenie parku zdrojowego
znajdują się obiekty pensjonatowe „PRUS”, „IRENA”, apartamenty „Pod
Magnolią”.

28

Foto Nr 1. Łazienki

 Park Uzdrowiskowy – został założony w 1890r. na powierzchni 10 hektarów,
według planu jednego ze znanych ogrodników warszawskich, otrzymał około
3000 sadzonek, w tym najwięcej świerków i modrzewi. Odwieczna chluba Solca.
W Parku Uzdrowiskowym, ulubionym miejscu spacerów kuracjuszy, rośnie wiele
rzadkich gatunków drzew. Znajdziemy tu stare egzemplarze lipy szerokolistnej,
historyczną magnolię, katalpę z dużymi sercowatymi liśćmi czy majestatycznego
platana z charakterystyczną jasną korą. Do Parku Uzdrowiskowego przylega
kompleks lasu sosnowego.
„Dzięki swym walorom klimatycznym jest Solec świetnem miejscem
wypoczynkowem dla ludzi zmęczonych nerwowem życiem miejskim. Cisza i
spokój doskonale sprzyjają kuracji, a piękne spacery po Parku, czy też do lasu, czy
też wreszcie wśród łanów zboża i łąk stanowią to, co może dać niczem
niezamącona i nieskrępowana swoboda wiejska” – tak pisał „Kurier Warszawski”,
1 września 1935r.
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Foto Nr 2. Park Uzdrowiskowy

 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja – historia kościoła i parafii w
Solcu sięga prawdopodobnie XIII w. Najwcześniejsze wzmianki o tej osadzie
pochodzą z 1326 r. – jej nazwę wymienia wykaz Świętopietrza. Pierwszy Kościół
był drewniany i nie ostał się czasowi. Osada leżąca przy szlaku handlowym z
Sandomierza do Krakowa szybko się rozwijała. W XIV w. parafia miała już 700
wiernych. Według kronik sto lat później należało do niej sześć sąsiednich
miejscowości. Pierwsze wzmianki o patronie parafii, Św. Mikołaju, pochodzą z
wizytacji biskupiej z 1596 r. W tym czasie Kościół był już murowany. Złe czasy dla
świątyni w Solcu nadeszły w XVI w., gdy panem tych ziem został protestant
Marcin Zborowski. Jak dowiadujemy się z zapisków historycznych, Zborowski
obrabował i sprofanował kościoły leżące w jego włościach; tragiczny los nie
ominął też soleckiej świątyni. Na szczęście jego syn, Andrzej, zwrócił kościół
katolikom. Świątynia, która przechodziła różne koleje losu, została
odrestaurowana, a właściwie przebudowana, w 1832 r. staraniem właścicielki
Zborowa i Solca – Marianny Wielogłowskiej. Po przebudowie ze starego kościoła
pozostawiona została jedynie wschodnia Ściana. Budowla całkowicie zmieniła
swój wygląd. Jak podkreśla ks. Jan Wiśniewski: „Kościół przedstawia kształt
zwykłego podłużnego prostokąta” (t. 6, s. 229). Pod koniec XIX w. Świątynia znów
chyliła się ku upadkowi. Biskup Augustyn Łosiński w 1913 r. zachęcał do
wzniesienia nowego kościoła, lecz decyzja o inwestycji zapadła dopiero tuż przed
wybuchem II wojny Światowej. W latach 1937–1939 w Solcu wybudowany został
nowy Kościół. W 1967 r. odremontowaną świątynię konsekrował bp Jan
Jaroszewicz. Polichromia na stropie kościoła pochodzi z 1961 r. Remont
prezbiterium i malowanie wnętrza wykonano w 1995 r.
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Przed kościołem p.w. św. Mikołaja stoją dwie kamienne figury: św. Mikołaja świętego kościoła katolickiego i prawosławnego oraz Najświętszej Marii
Panny. Figura św. Mikołaja stoi na prostym cokole na którym widnieje rok 1982.
Zapewne jest to rok, w którym figura została tutaj postawiona. Przedstawiony jest
w szatach biskupich z księgą ewangelii, którą trzyma i przyciska do piersi lewą
ręką. Jest patronem tutejszego kościoła. W pobliżu ustawiona jest figura
Najświętszej Marii Panny. Z informacji znajdującej się na cokole dowiadujemy
się, że figura została ufundowana przez parafian 8.12.1904 r. na pamiątkę
jubileuszu Niepokalanego Poczęcia NMP.
 Cmentarz parafialny - z I połowy XIX w., wpisany do rejestru zabytków
nieruchomych (nr rej.: A.67 z 31.08.1992)7
 Kompleks „BASENY MINERALNE” - Kompleks uzdrowiskowo - rekreacyjny. Jedyne
mineralne baseny w Polsce. Tajemnica skuteczności leczniczych właściwości
kąpieli tkwi w wodzie - solance siarczkowo-siarkowodorowej, mającej ok. trzy
miliony lat. Najlepsza na świecie woda, pochodząca ze źródła "Malina" w SolcuZdroju, czyli solanka siarczkowo-bromkowo-jodkowo-borowa ma najwyższą,
niespotykaną nigdzie indziej, zawartość aktywnych związków siarki - ok.900mg
H2S/litr. Właśnie to powoduje, że woda, zgodnie z łacińską sentencją SPA - Sanus
Per Aquam (zdrowy przez wodę), jest naturalnym źródłem zdrowia. W kompleksie
znajduje się strefa basenowa (basen wewnętrzny i zewnętrzny oraz basen
solankowo – siarczkowy), przychodnia rehabilitacyjna, oraz zespół odnowy
biologicznej (sauny, strefy Wellness). Część rekreacyjna to kompleks czterech
basenów, rekreacyjnego i trzech sezonowych basenów zewnętrznych z leżakami.
Basen rekreacyjny oferuje nie tylko możliwość pływania po dedykowanych
torach, ale przede wszystkim możliwość skorzystania z różnych form relaksu.
Nowoczesne urządzenia hydroterapeutyczne: ławki i leżanki masujące, masaże
pionowe i gejzer oraz 2 zjeżdżalnie typu kamikadze o długości 15 m oraz basenu
zewnętrznego, czynnego w sezonie letnim.
Basen solankowo – siarczkowy to pierwszy i jedyny taki basen w Polsce. Najlepszy
mineralny i gorący basen wypełniony silnie zmineralizowaną wodą chlorkowosodową(solanka) siarczkową, bromkowa, jodkowa, borowa o zawartości
aktywnych związków siarki ok. 900 mg/l ze źródła Malina, która w warunkach
naturalnych posiada najwyższe stężenie tych związków na świecie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo świętokrzyskie. 30.09.2016
s. 4
7
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Foto Nr 3. Basen solankowo- siarczkowy

 Zbiornik retencyjno – rekreacyjny - Zalew przy ul. Leśnej wybudowany na
rzeczce Rzosce zbiornik retencyjno - rekreacyjny. Składa się on z połączonych
zbiorników o łącznej pow 6ha. Głębokość waha się od 0,5m do 3m. Zalew
położony jest w odległości ok. 200 m od hotelu Malinowy Zdrój.
Polecany jako miejsce na wyśmienity wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku,
wśród ciszy pięknej przyrody.
Przy zalewie rekreacyjnym w Solcu-Zdroju jest możliwość wypożyczenia sprzętu
wodnego (kajaki, rowery wodne), znajduje się boisko do piłki siatkowej oraz
plażowej.
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Foto Nr 4. Zalew (zbiornik retencyjno – rekreacyjny)

 Szlaki turystyczne – przez obszar Gminy Solec – Zdrój prowadzą dwa szlaki
turystyczne:
- szlak zielony Grochowiska – Wiślica,
- szlak czerwony Busko-Zdrój – Solec-Zdrój.
 Imprezy kulturalno – sportowo –rozrywkowe – na terenie Solca – Zdroju
odbywają się liczne i zróżnicowane – zarówno pod względem organizatora,
zasięgu, jak i tematyki – imprezy. Organizowane są spotkania i wydarzenia o
charakterze powiatowym, gminnym i lokalnym min.
- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej,
- Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
- Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem,
- Imieniny Jana i Janiny – Noc Świętojańska,
- Soleckie Lato Nad Zalewem,
- Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy,
- Powitanie wakacji,
- Europejskie Dni Dziedzictwa
- Narodowe Czytanie,
- Polska Biega,
- Kiermasze Świąteczne,
- Bieg Mikołajowy.
 Stowarzyszenia działające w Solcu – Zdroju:
- Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Solec – Zdrój”
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej
- Gminny Klub Sportowy VITALPOL Solec – Zdrój
- Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu – Zdroju.

Za najbardziej znaczący potencjał rozwoju gminy należy uznać jej uzdrowiskowy
charakter, który bazuje na potencjale endogenicznym obszaru, którym są wody mineralne.
Występująca na tym obszarze woda siarczkowa jest jego największym bogactwem.
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Uzdrowiskowy charakter obszaru jest wizytówką nie tylko Gminy Solec – Zdrój i
województwa świętokrzyskiego, ale stanowi atrakcję na skalę krajową, zatem jego potencjał
powinien zostać wykorzystany jako pierwszy poprzez zwiększone wykorzystanie zasobów
endogenicznych w sferze nie tylko uzdrowiskowej, ale również turystycznej, co z kolei
przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz zapewni wzrost liczby turystów i
kuracjuszy.
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2.4.

Koncepcja rozwoju obszaru objętego zasobami endogenicznymi

Koncepcja rozwoju obszaru oparta jest na zasobach endogenicznych zdefiniowanych w
niniejszym Planie Działania wynikających bezpośrednio ze specyfiki obszaru gminy,
wskazanych w różnych dokumentach strategicznych. Zasoby endogeniczne występują w
szczególności na obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej i należą do nich wody
mineralne: woda siarczkowa, solanka jodkowo-bromkowa oraz unikatowe walory
przyrodnicze i kulturowe.
Plan Działania jest uszczegółowieniem zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Gminy
celów oraz działań priorytetowych, a także założeń przyjętych w Programie Rewitalizacji
Gminy Solec – Zdrój na lata 2016-2023. W związku z powyższym, aby stworzyć spójną
koncepcję rozwoju obszaru określona została misja rozwoju obszaru dla Planu Działania i
wynikające z niej projekty podstawowe.
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, dokonano
sformułowania wizji, misji oraz celów strategicznych.
Realizacja założeń oraz zaplanowanych projektów pozwoli na trwały wzrost gospodarczy
gminy bazując na zasobach endogenicznych, przez co Plan Działania realizować będzie wizje
rozwoju Gminy Solec-Zdrój zawartą w Strategii Rozwoju Gminy Solec - Zdrój: „Gmina Solec –
Zdrój jako atrakcyjny obszar uzdrowiskowy o dynamicznym rozwoju społeczno –
gospodarczym na bazie unikatowych zasobów klimatyczno – przyrodniczych” oraz misję
„Tworzenie korzystnych warunków społeczno – gospodarczych zapewniających wysoką
jakość życia mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy Solec – Zdrój”.
Również w Programie Rewitalizacji Gminy Solec – Zdrój została przedstawiona wizja, która
wskazuje zasadniczy kierunek działania jaki stoi przed Gminą Solec – Zdrój. Wizja ta jest
również zobrazowaniem pożądanej przyszłości, która z założenia motywuje jej twórców i
adresatów do działań na rzecz jej realizacji.
Wizję wyprowadzenia obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej, w Programie
Rewitalizacji przedstawiono w następujący sposób:
„W wyniku procesu rewitalizacji nastąpi wyraźna poprawa wizerunku obszarów
rewitalizacji, spowodowana ożywieniem społecznym, przestrzennym, gospodarczym i
środowiskowym. Taka sytuacja przyczyni się do tego, że zarówno rewitalizowane obszary,
jak i cała Gmina Solec – Zdrój, rozpoznawana będzie jako atrakcyjna dla mieszkańców,
inwestorów oraz turystów a przede wszystkim kuracjuszy. Ożywione obszary zamieszkują
aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Na obszarach tych zostaną złagodzone lub
zlikwidowane problemy społeczne, zwłaszcza dotyczące osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Przede wszystkim poprawi się sytuacja życiowa osób
zamieszkujących te tereny. Każdy mieszkaniec ma zapewniony dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych.
Obszary rewitalizacji są atrakcyjnym miejscem pod względem zamieszkania i
inwestowania. Dzięki rewitalizacji obszarów zdegradowanych cała gmina Solec – Zdrój
stanie się liderem wśród gmin uzdrowiskowych w Polsce”.
Do działań strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe, które
wyznaczają obszary w ramach których będą realizowane zadania.
Określenie pożądanego przez lokalną społeczność obrazu ich miejsca zamieszkania jest
bardzo istotne z punktu widzenia formułowania celów rozwoju i kierunków podejmowanych
działań.
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Określona została następująca misja rozwoju obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej”:
Wzrost zatrudnienia w Gminie Solec-Zdrój poprzez wykorzystanie zasobów endogenicznych
do rozwoju funkcji turystycznej gminy uzdrowiskowej, której realizacja przyczyni się do
osiągnięcia celu zakładanego dla działań bazujących na potencjałach endogenicznych,
zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014–2020: Poprawa warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu poprzez
wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych
terenów ze specyficznymi potrzebami.
Realizacja misji stanowiącej koncepcję rozwoju może mieć miejsce poprzez realizację działań
z zakresu8:
 budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury turystycznej, w tym
obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury
turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych,
konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i
turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową (np. systemy oznakowania i miejsca
postoju);
 tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa
kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego;
 realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed
zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wraz z ich otoczeniem, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub też wpisanych do ewidencji innej niż
rejestr Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed
zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru
zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego;
 konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji obiektów historycznych,
zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowaniem na
cele turystyczne;
 prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych i adaptacji
budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych
funkcji oraz budową nowych, rozbudową i przebudową istniejących obiektów
funkcjonalnie z nimi powiązanych;
 projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach o wysokim stopniu
atrakcyjności turystycznej (cenne obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i
kulturowe);
 rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centra i
punkty informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowania obszarów atrakcyjnych
inwestycyjnie i turystycznie.
Powyższe typy działań mogą być realizowane pod warunkiem wpisania się jednocześnie
danej inwestycji w zakresy projektów wskazanych jako podstawowe spełniające
obowiązkowe założenia co do podmiotów uprawnionych do ich realizacji, bazując na
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014–2020, listopad 2016.
8

36

potencjale endogenicznym obszaru zdefiniowanym w niniejszym opracowaniu i osiągają
zakładane wskaźniki zatrudnienia.
W ramach Planu Działania zakłada się realizację 3 typów projektów podstawowych. Plan
Działania uwzględnia również projekty komplementarne, jednak nie stanowią one projektów
bezpośrednio bazujących na zdefiniowanym potencjale endogenicznym, w związku z czym
ich realizacja samodzielnie nie będzie spełniać misji rozwoju obszaru. Niemniej jednak są one
kluczowe dla kompleksowego rozwoju obszaru zarówno strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
jak i Gminy Solec-Zdrój, w związku z czym zostały wskazane w dokumencie.
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3. Powiązanie z dokumentami strategicznymi

Plan Działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Solec –
Zdrój zawiera kierunki rozwoju turystyki, które są spójne z priorytetami i celami rozwoju
turystyki, wskazanymi w lokalnych i regionalnych dokumentach strategicznych.
Ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna
komplementarność Programu Działania z innymi dokumentami strategicznymi zarówno
lokalnymi jak i ponadlokalnymi, krajowymi ma podnieść efektywność podejmowanych w
jego ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz
prawdopodobieństwo realizacji.
Plan Działań jest powiązany z niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi:
1. Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025;
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec-Zdrój (uchwalony
Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27.03.2008 z późniejszymi
zmianami);
3. Programem Rewitalizacji Gminy Solec – Zdrój na lata 2016-2023;
4. Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2015-2020;
5. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020;
6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie;
7. Strategia Badań i innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić
potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+.
Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025:
Plan Działania będzie wpisywał się w wizję rozwoju Gminy Solec – Zdrój.
„Gmina Solec-Zdrój jako atrakcyjny obszar uzdrowiskowy o dynamicznym rozwoju
społeczno-gospodarczym na bazie unikatowych zasobów klimatyczno-przyrodniczych” oraz
misję „Tworzenie korzystnych warunków społeczno-gospodarczych zapewniających wysoką
jakość życia mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy Solec – Zdrój”.
Strategia wymienia 4 cele główne w zakresie rozwoju gminy oraz cele szczegółowe:
Cel 1 – Rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką
jakość i dostępność lokalnych usług publicznych.
Cele szczegółowe:
1. Rozwój kompleksowej sieci teleinformatycznej, realizacja tzw. „włączenia cyfrowego” wraz
z pakietem e-usług dla mieszkańców i turystów.
2. Dokończenie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej.

3. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych wraz z lokalnymi centrami komunikacyjnoparkingowymi oraz węzłami względem dróg nadrzędnych m.in. DK nr 79, nr 73.

4. Budowa nowoczesnych ciągów rowerowo-pieszych łączących się z innymi tego typu
szlakami planowanymi m.in. przez Małopolskę oraz Regiony tzw. Ściany Wschodniej.

5. Kompleksowa, wielofunkcyjna (przestrzenno-gospodarczo-społeczna) rewitalizacja SolcaZdroju oraz poszczególnych sołectw.
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6. Poprawa efektywności energetycznej m.in. poprzez kompleksową termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
7. Rozbudowa nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie infrastruktury edukacyjnej,
sportowej, kulturalnej i socjalnej.
8. Przygotowanie
budowlanych.

atrakcyjnych,

wielofunkcyjnych

terenów

inwestycyjnych

oraz

Cel 2 – Wspieranie lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego, ze szczególnym
uwzględnieniem usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych.
Cele szczegółowe:
1. Tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestorów oraz rozwoju działalności
gospodarczej na terenie Gminy Solec-Zdrój poprzez m.in. system ulg podatkowych i
preferencji inwestycyjnych.
2. Systemowa współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w formie „Lokalnej Rady
Gospodarczej Gminy Solec-Zdrój” proponującej główne działania pro-gospodarcze oraz
nagradzającej najlepsze inicjatywy lokalnych przedsiębiorców.

3. Promocja Gospodarcza gminy razem z partnerami ponadlokalnymi np. instytucjami
otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
m.in. w formie tematycznych konferencji gospodarczych.

4. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych m.in.
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (również tzw. „hybrydowe ppp” z udziałem funduszy UE)
oraz podmiotów Ekonomii Społecznej (np. lokalne spółdzielnie socjalne).
5. Promocja oferty edukacyjno-zawodowej skierowanej do mieszkańców w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 oraz innych źródeł zewnętrznych (np. kursy
praktycznej nauki zawodu w ramach specjalizacji turystyka zdrowotna).
6. Pakiet działań profilaktycznych i wspierających dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, biedą oraz patologiami.

7. Promocja turystyki zdrowotnej i pro-zdrowotnej jako wiodącej gałęzi lokalnej gospodarki,
w pełni komplementarnej z Regionalną Strategią Innowacji Woj. Świętokrzyskiego RIS3.
8. Utworzenie kompleksowej, wielofunkcyjnej e-platformy informacyjnej dla turystów i
kuracjuszy przebywających na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Cel 3 – Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne
wykorzystanie jego zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Cele Szczegółowe:
1. Wspieranie działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń i
pyłów z terenu Gminy Solec-Zdrój m.in. poprzez promocję odnawialnych źródeł energii.
2. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców gminy jako kluczowego czynnika rozwoju
lokalnej specjalizacji gospodarczej: turystyka pro-zdrowotna.

3. Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, prawidłowej gospodarki wodnej oraz
wsparcie funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (m.in. Policja,
OSP, służby medyczne).

39

4. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m.in. poprzez działania
infrastrukturalne i zabezpieczające (np. lokalizacje unikatowe przyrodniczo, pomniki
przyrody, obiekty zabytkowe, sala widowiskowa) oraz działalność edukacyjno-promocyjną
np. na temat lokalnych złóż wód siarczkowo-siarkowodorowych, technik leczniczych.

5. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, produktów
lokalnych i tradycyjnych jako optymalnego uzupełnienia specjalizacji: turystyka
prozdrowotna.
6. Wsparcie rozwoju nowoczesnego przetwórstwa spożywczego jako branży wpisującej się w
inteligentną specjalizację woj. świętokrzyskiego w ramach RIS3.

7. Działania wspierające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oparty zarówno na
produkcji, jak i usługach na rzecz mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
8. Kompleksowy, całoroczny kalendarz wydarzeń kulturalno-promocyjnych realizowanych na
terenie Gminy Solec-Zdrój.

Cel 4 – Promocja ekskluzywnej, unikatowej marki turystycznej „Solec-Zdrój” poprzez
działania krajowe i międzynarodowe.
Cele strategiczne:
1. Budowa wyrazistego, pozytywnego wizerunku Gminy Solec-Zdrój, jako unikatowego
miejsca łączącego piękne, „nieodkryte” tereny przyrodnicze z najnowocześniejszą bazą
wypoczynkowo-uzdrowiskową.

2. Wspólne projekty partnerskie z innymi podmiotami woj. świętokrzyskiego promujące
markę „Uzdrowiska Świętokrzyskie”.
3. Aktywne działania w ramach Klastra Uzdrowiskowego Woj. Świętokrzyskiego oraz
konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji „turystyka zdrowotna i
prozdrowotna”.

4. Realizacja działań partnerskich w ramach wyznaczonego w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Woj. Świętokrzyskiego tzw. „obszaru turystyczno-uzdrowiskowego”, w
szczególności razem z Miastem i Gminą Busko-Zdrój (np. wspólne projekty dotyczące: szlaku
rowerowo-pieszego, pakietu działań promocyjnych itd.).
5. Współpraca z innymi gminami uzdrowiskowymi m.in. tzw. „ściany wschodniej” w ramach
mechanizmów dostępnych w Programie Operacyjnym „Polska Wschodnia 2014-2020” oraz
innych programach unijnych.

6. Promocja produktów turystycznych, w szczególności spakietyzowanych z sąsiednimi
gminami (np. Pacanów, Wiślica) oraz na osi: Kraków-Sandomierz.
7. Pakiet działań promocyjnych prezentujących ofertę Gminy Solec-Zdrój na rynkach
zagranicznych (m.in. skierowanych do środowisk polonijnych).
8. Innowacyjne kanały promocyjne m.in. w formie wirtualnych awatarów oraz
oprogramowania na smartfony.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec-Zdrój (uchwalony
Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27.03.2008 z późniejszymi
zmianami):
Na każdym etapie realizacji inwestycji zaplanowanych do realizacji zarówno w dokumentach
strategicznych gminy Solec-Zdrój (Strategii Rozwoju Gminy, Programie Rewitalizacji Gminy
Solec-Zdrój) jak i w Planie Działania należy stosować odniesienie do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec – Zdrój.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Miejscowym Planie skupiają się na
celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych, zapewniając podnoszenie
konkurencyjności gminy Solec-Zdrój z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy
uwzględnieniu warunków wynikających z konieczności zachowania ładu przestrzennego.
Dokument ten określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Na terenie gminy wyodrębnione zostały tereny funkcjonalne, dla
których ustalono podstawowe przeznaczenie oraz określono ogólne zasady i wskaźniki
zagospodarowania. W dokumencie wyodrębniono min. tereny pod drogi, ścieżki rowerowe
oraz tereny inwestycyjne.
Planowane inwestycje muszą uwzględniać wytyczne i zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Programem Rewitalizacji Gminy Solec – Zdrój na lata 2016-2023:
Wizją Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój jest wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych z sytuacji kryzysowej w następujący sposób: „W wyniku procesu
rewitalizacji nastąpiła wyraźna poprawa wizerunku obszarów rewitalizacji, spowodowana
ożywieniem społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym. Taka sytuacja
przyczyniła się do tego, że zarówno rewitalizowane obszary, jak i cała Gmina Solec – Zdrój,
rozpoznawana będzie jako atrakcyjna dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów a przede
wszystkim kuracjuszy. Ożywione obszary zamieszkują aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.
Na obszarach tych zostaną złagodzone lub zlikwidowane problemy społeczne, zwłaszcza
dotyczące osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przede wszystkim
poprawiła się sytuacja życiowa osób zamieszkujących te tereny. Każdy mieszkaniec ma
zapewniony dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz
rekreacyjno – wypoczynkowych. Obszary rewitalizacji są atrakcyjnym miejscem pod
względem zamieszkania i inwestowania. Dzięki rewitalizacji obszarów zdegradowanych cała
gmina Solec – Zdrój stanie się liderem wśród gmin uzdrowiskowych w Polsce”.
Cel szczegółowy 2 – Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców obszarów rewitalizacji.
Kierunki działań:
- Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego,
- Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji.
Cel szczegółowy 3 – Odnowienie zdegradowanych terenów na obszarach rewitalizacji oraz
nadanie im nowych funkcji rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych.
Kierunki działań:
- Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
- Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji,
- Rewitalizacja parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe.
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Realizacja Planu Działania przyczyni się do wypełnienia założeń rewitalizacji w wymiarze
gospodarczym poprzez tworzenie bezpośrednio jak i pośrednio miejsc pracy, a tym samym
przyniesie korzyść w postaci spadku bezrobocia i wpłynie na poprawę strefy społecznej –
zmniejszenie wykluczenia społecznego. Będzie to miało miejsce w zakresie rozwoju funkcji
turystycznej i uzdrowiskowej gminy, a w sposób pośredni – do wzrostu inwestycji w
miejscowości Solec-Zdrój. Plan Działania to również poprawa funkcjonalno-przestrzenna
obszaru, w szczególności strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Wdrożenie Planu Działania
przyczyni się do zbudowania spójności przestrzennej w uzdrowiskowej części, która zostanie
osiągnięta poprzez ukształtowanie estetycznych i przyjaznych dla osób starszych, kuracjuszy i
osób niepełnosprawnych przestrzeni publicznych sprzyjających rozwojowi funkcji
rekreacyjnych, wypoczynkowych oraz turystycznych miasta.

Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2015-2020:
Misją Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego jest uzdrowiskowy, ekologiczny powiat buski
bogaty w dziedzictwo kulturowe, dający zdrowie, sielski odpoczynek, zdrową żywność,
otwarty na innowacyjność.
Cel strategiczny 1:
Optymalne wykorzystanie walorów uzdrowiskowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz
dóbr kultury.
1.1. Koncentracja na tworzeniu warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji.
1.2. Koncentracja na ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego.
1.3. Zwiększenie dostępności oferty kulturalnej.
Plan Działania przyczyni się do rozwoju powiatu buskiego poprzez wykorzystanie walorów
przyrodniczych do wzmocnienia i rozwoju funkcji uzdrowiskowej na obszarze powiatu.
Komplementarność w zakresie projektów kulturowych przyczyni się nie tylko do ochrony
dziedzictwa kulturowego, ale również do promocji kultury o zasięgu ponadregionalnym
(organizacja imprez kulturalnych na najwyższym poziomie).

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020:
Wizja przedstawiona w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego:
Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania.
Misją jest pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag
i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości
życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska.
Cel strategiczny 2
Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu.
2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego, czyli rynkowa gra zespołowa.
2.5 Specjalizacje przyszłości, czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako
rzeczywiście perspektywiczne.
Zgodnie z założeniami dokumentu strategicznego na szczeblu województwa realizacja
celów i wskaźników w nim zawartych będzie miała miejsce poprzez koncentrację na
kluczowych gałęziach i branżach rozwoju regionu, wśród których wskazana została: turystyka
zdrowotna i prozdrowotna. Założenia Planu Działania wraz z wskazanymi w nim projektami
wpisują się bezpośrednio w koncepcję rozwoju województwa świętokrzyskiego, ponieważ
opiera się on na potencjałach rozwojowych województwa (turystyka prozdrowotna i
zdrowotna) oraz wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy i poziom życia mieszkańców
(tworzy nowe miejsca pracy w sposób bezpośredni, jak i pośredni).
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie:
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
(KSRR) to rządowa wizja rozwoju polskich regionów do 2020 roku. Określa najważniejsze
wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Wyznacza też zasady i mechanizmy
współpracy pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi oraz koordynacji działań obu
szczebli.
Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. potencjałów
rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu,
zatrudnienia i spójności.
Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej części naszego kraju. Środki na
rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały mocne stron danego obszaru, dawały szansę na
wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz niwelowały różnice w poziomie rozwoju.
Polskie regiony mają być po prostu lepszym miejscem do życia. Ten cel ma charakter
ponadczasowy i nie odnosi się tylko do 2020 roku, czyli czasu obowiązywania strategii.
KSRR wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one:
wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast i
otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez
pozostałe obszary. To w miastach powstaje najwięcej nowych miejsc pracy, innowacyjnych
firm, w nich zlokalizowane są szkoły wyższe, instytucje kultury),
niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o
obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które
tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw,
obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy
kolejowej),
sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu
polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria
terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne).

Strategia Badań i innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić
potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+:
W Strategię Badań i Innowacyjności wpisuje się inteligentna specjalizacja ukierunkowana na
turystykę zdrowotną i prozdrowotną.
Plan Działania jest bezpośrednio związany z rozwojem turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej
na obszarze Gminy Solec-Zdrój. Solec-Zdrój, jako ośrodek uzdrowiskowy rozpoznawalny w
Polsce i w Europie, ma silną pozycję, którą dzięki zasobom endogenicznym może wzmocnić,
co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rozwój w obszarze
inteligentnej specjalizacji będzie się odbywać przede wszystkim za pośrednictwem inwestycji
prywatnych w infrastrukturę potrzebną do rozwoju turystyki prozdrowotnej. W Planie
Działania uwzględniono przedsięwzięcia możliwe do realizacji w tym zakresie.
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4. Komplementarność w gospodarce turystycznej

Rosnąca rola turystyki w gospodarce gminy Solec - Zdrój powoduje coraz nowsze wyzwania
dla branży turystycznej oraz samorządu. Jest też jednym z głównych motywów
podejmowania przedsięwzięć turystycznych zarówno przez firmy, instytucje i osoby, które
czerpią i mogą czerpać bezpośrednie lub pośrednie korzyści z tytułu organizacji i obsługi
ruchu turystycznego. Szczególnego znaczenia nabiera w tej sytuacji umiejętne kreowanie,
tworzenie i promowanie nowych produktów, w tym o charakterze innowacyjnym, które mają
lub mogą mieć istotny wpływ na rozwój turystyki w gminie Solec - Zdrój. Jest to też okazja na
włączenie do wspólnych przedsięwzięć szerokiej, reprezentatywnej grupy: lokalnych
społeczności, władz samorządowych, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, co sprzyjać będzie
promocji zintegrowanego produktu turystycznego.
Złożoność produktu turystycznego jest wynikiem jego kompleksowości, o czym świadczy
zespół elementów, które go współtworzą. Na składowe produktu turystycznego składają się:

 miejsca wraz z ich atrakcjami i osobliwościami środowiska, walory turystyczne i
krajobrazowe;
 infrastruktura (zagospodarowanie terenu);
 dostępność komunikacyjna;
 wizerunek;
 cena9.
Na kompleksowy produkt turystyczny składa się wiele komplementarnych projektów oraz
typów projektów, których wzajemne dopełnianie się prowadzi do poprawy atrakcyjności
turystycznej gminy Solec - Zdrój, a tym samym sprzyja rozwojowi gospodarki turystycznej.
Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno zrealizowanymi, jak też w trakcie
realizacji oraz planowanymi do realizacji oznacza, że:
 przy realizacji danego projektu lub typu projektu wykorzystane zostaną efekty innego
projektu, nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją
innego;
 projekty oraz typy projektów adresowane są do tej samej grupy docelowej, tego
samego terytorium oraz rozwiązują ten sam problem;
 projekty oraz typy projektów mogą być realizowane samodzielnie i nie są uzależnione
od innych projektów, jak również stanowią element szerszej strategii, której celem
jest rozwój gospodarki turystycznej;
 projekty oraz typy projektów mogą stanowić kontynuację wcześniej zrealizowanych
przedsięwzięć.
9

Panasiuk A. Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa, 2006
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KOMPLEMENTARNOŚĆ WEWNĘTRZNA
Samorząd Gminy Solec - Zdrój od lat realizuje działania sprzyjające poprawie atrakcyjności
turystycznej poprzez m.in. projekty powiązane ze sobą wewnętrznie, związane z poprawą
infrastruktury turystycznej, technicznej, ochroną środowiska naturalnego oraz aktywizacją
zawodową, edukacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.
Do najważniejszych projektów komplementarnych zrealizowanych przez samorząd gminy
Solec - Zdrój w latach 2006 - 2015, przy współfinansowaniu ze środków UE należą:
Tabela Nr 3. Projekty realizowane w latach 2006-2015
Nazwa przedsięwzięcia

Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul.
Sienkiewicza w Solcu Zdroju
Zagospodarowanie
terenu w otoczeniu
budynku GCK w Solcu –
Zdroju – Etap I – z
elementami małej
architektury,
utwardzeniem terenu,
wykonaniem boiska
sportowego i placu
zabaw
Budowa boiska
wielofunkcyjnego dla
dzieci i młodzieży przy
szkole podstawowej w
Zborowie
Zagospodarowanie
terenu w otoczeniu
budynku GCK w Solcu –
Zdroju – Etap II –
budowa chodnika,
utworzenie alei
aromaterpeutycznej,
pergoli. Przebudowa
drogi ul. Magnoliowej w
Solcu-Zdroju
Kompleks mineralnych
basenów w Solcu-Zdroju

Przebudowa sieci
wodociągowej w ul. 1
Maja i Daniewskich oraz
budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Wełnin
Przebudowa sieci

Okres
realizacji
2006

Miejsce
realizacji
SolecZdrój

Koszt
przedsięwzięcia
41.745,53

Finansowanie

Efekty rzeczowe

BG, WFOŚiGW

Kanalizacja sanitarna o
łącznej dł. 126,5mb

20092010

SolecZdrój

914.778,01

BG, PROW
2007-2013
Odnowa i
Rozwój Wsi

Zagospodarowano
teren wokół GCK –
utworzono plac zabaw
z bezpieczną
nawierzchnią oraz
boisko wielofunkcyjne
ze sztuczną trawą

2009

Zborów

317.730,50

BG,
Ministerstwo
Sportu

Powstało boisko
wielofunkcyjne ze
sztuczną nawierzchnią

20102011

SolecZdrój

628.920,95

BG, PROW
2007-2013
Odnowa i
Rozwój Wsi

Zagospodarowano
teren przy GCK oraz
ulicę Magnoliową

20072013

SolecZdrój

16.343.841,90

Wybudowano
kompleks mineralnych
basenów w SolcuZdroju

20092010

SolecZdrój

281.852,28

BG, EFRR w
ramach RPO
2007-2013,
Budżet
Państwa,
Malinowe
Hotele
BG, PROW
2007-2013
Podstawowe
usługi

2009-

Wełnin

3.066.640,43

BG, PROW

Wybudowano 11,6 km

Przebudowano 1,7 km
sieci wodociągowej
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wodociągowej w ul. 1
Maja i Daniewskich oraz
budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Wełnin
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
Solcu-Zdroju

2010

2007-2013
Podstawowe
usługi,
WFOŚiGW
BG, PROW
2007-2013
Odnowa i
Rozwój Wsi

2013

SolecZdrój

90.230,24

Zagospodarowanie
terenu wokół boiska
sportowego w SolcuZdroju

2014

SolecZdrój

204.444,93

BG, PROW
2007-2013
Odnowa i
Rozwój Wsi

Urządzenie placów
zabaw w
miejscowościach:
Zborów, Żuków, Kików,
Sułkowice, Piestrzec,
Włosnowice, Świniary,
Wełnin, Piasek Mały,
Zagórzany
Rozbudowa i
przebudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego
Gminy Solec-Zdrój i
Pacanów
Rozbudowa i
przebudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego
Gminy Solec-Zdrój i
Pacanów
Rozbudowa i
przebudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego
Gminy Solec-Zdrój i
Pacanów

2012

Zborów,
Kików,
Wełnin

99.963,54

BG, PROW
2007-2013
Odnowa i
Rozwój Wsi

20092013

SolecZdrój

1.006.400,50

BG, EFRR w
ramach
RPOWŚ 20072013

20092013

Zborów

2.526.367,50

20092013

SolecZdrój

8.413.946,13

BG, EFRR w
ramach
RPOWŚ 20072013

Budowa hali sportowej
przy Gimnazjum w SolcuZdroju

20072013

SolecZdrój

5.724.746,34

Urządzenie placu
manewrowego oraz
miejsc postojowych na
działce 586/5 przy ul.
Partyzantów w Solcu-

2013

SolecZdrój

50.000,00

BG, EFRR w
ramach
RPOWŚ 20072013

BG, EFRR w
ramach
RPOWŚ 20072013,
Ministerstwo
Sportu
BG

sieci kanalizacyjnej
wraz z 4
przepompowniami
Wybudowano obok
bloku ciąg pieszojezdny o dł. 122m
wraz z 10 miejscami
postojowymi dla
samochodów
osobowych i
elementami małej
architektury – ławki,
kosze na śmieci
Utwardzono teren dz.
853/1 – 2000m2,
wykonano nowe
ogrodzenie boiska
sportowego
Place zabaw

Wybudowano
kanalizację sanitarną o
dł. 4229m oraz 3
przepompownie
sieciowe
Wybudowano
kanalizację sanitarną o
dł. 12809m oraz 1
przepompownię
sieciową
Przebudowano
oczyszczalnię ścieków
komunalnych o
przepustowości
700m3/d z modułem
oczyszczania ścieków
po kąpielowych w
ilości 200m3/d
Wybudowano
pełnowymiarową halę
sportową z zapleczem
oraz boisko
wielofunkcyjne ze
sztuczną nawierzchnią
Utworzono plac
manewrowy z
parkingiem
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Zdroju
Budowa sieci
wodociągowej wraz z
niezbędną infrastrukturą
umożliwiającą
doprowadzenie wody z
ujęcia Kików do m.
Sułkowice

20142015

Kików

320.220,00

BG, PROW
2007-2013
Podstawowe
usługi

Wybudowano
wodociąg wraz ze
stacją podnoszenia
ciśnienia

Do najważniejszych projektów samorządu Gminy Solec-Zdrój w trakcie realizacji w latach
2017-2020, przy współfinansowaniu ze środków UE należą:
 Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego – zakłada się 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich,
 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej - zakłada się 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich, środki LGD, środki własne,
 Poprawa infrastruktury drogowej - zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO
WŚ 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki LGD,
środki własne,
 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe - zakłada się 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich.
Do najważniejszych projektów planowanych do realizacji przez samorząd Gminy Solec-Zdrój
oraz przez przedsiębiorców prywatnych (podmioty gospodarcze – mikro, małe, średnie oraz
duże przedsiębiorstwa) w latach 2017-2020, przy współfinansowaniu ze środków UE na
obszarze Solca-Zdroju należą:
 Budowa i modernizacja parkingów,
 Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu,
 Przebudowa budynku GCK przy ul Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez
przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym,
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacja OZE,
 Budowa Centrum Terapii Mięśniowo – Powięziowej HOLISTIC,
 Rozwój turystyki poprzez budowę obiektu uzdrowiskowo – sanatoryjnego
„MAGNOLIOWY ZDRÓJ” wraz z infrastrukturą turystyczną oraz elementami
zagospodarowania terenu,
 Przebudowa i nadbudowa obiektu sanatoryjnego „ŚWIT” z wykorzystaniem
potencjału endogenicznego,
 Budowa szlaków turystycznych w miejscach cennych przyrodniczo i kulturowo,
 Wspieranie organizacji pozarządowych,
 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji.
Wszystkie projekty mają na celu rozwój funkcji turystycznej. Wśród projektów znalazły się
projekty z zakresu usług skierowanych do różnych grup docelowych w zakresie tworzenia
nowych usług zdrowotnych, prozdrowotnych i medycznych, rozwoju terenów rekreacyjnych.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ ZEWNĘTRZNA
Na spójność Planu Działania w Gminie Solec-Zdrój wpływają zarówno powiązane ze sobą
wewnętrznie projekty samorządu gminy Solec-Zdrój wymienione powyżej, jak również typy
projektów uwzględniające potencjalne przedsięwzięcia różnych podmiotów, takich jak:
przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, czy też podmioty publiczne, które łącznie
sprzyjać będą tworzeniu produktów turystycznych zarówno lokalnych, jak i regionalnych.
Kierunek działań

1. Poprawa atrakcyjności
turystycznej uzdrowiska
Solec-Zdrój.
2. Wzmocnienie
wizerunku turystycznego,
w tym uzdrowiskowego
gminy Solec-Zdrój.
3. Rewitalizacja
przestrzenna, techniczna,
środowiskowa i
społeczna.
4. Aktywizacja zawodowa
(m.in. samozatrudnienie),
w tym utrzymanie i
tworzenie miejsc pracy w
turystyce.
5. Poprawa atrakcyjności
turystycznej zbiorników
wodnych.
2. Wzmocnienie
wizerunku turystycznego,
w tym uzdrowiskowego
gminy Solec-Zdrój.
3.Rewitalizacja
przestrzenna, techniczna,
środowiskowa i
społeczna.
4. Aktywizacja zawodowa
(m.in. samozatrudnienie),
w tym utrzymanie i
tworzenie miejsc pracy w
turystyce.

Typ projektu

Przykładowy zakres prac

Rozbudowa zaplecza dla turystyki
uzdrowiskowej, medycznej,
sportowej i rekreacyjnej.

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa,
modernizacja, renowacja, doposażenie
centrów zdrowia, obiektów noclegowych,
konferencyjnych, basenów, miejsc aktywnej
rekreacji, bazy gastronomicznej i inne.
2. Zagospodarowanie przestrzeni
turystycznej, w tym działania na rzecz
poprawy atrakcyjności turystycznej poprzez
np. wyposażenie w infrastrukturę techniczną,
poprawę ładu przestrzennego, poprawę
poziomu bezpieczeństwa itp.

Zagospodarowanie turystyczne
zbiorników wodnych, terenów
leśnych oraz terenów wokół nich
poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej, sportowej,
wypoczynkowej, bazy noclegowej,
gastronomicznej i innej bazy
towarzyszącej.

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja, renowacja przystani i stanic
kajakowych oraz innej infrastruktury wodnej
wraz z wyposażeniem.
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja, renowacja, doposażenie bazy
noclegowej i gastronomicznej, infrastruktury
towarzyszącej np. parkingi, drogi dojazdowe,
oświetlenie, infrastruktura wodnokanalizacyjna (w tym np. infrastruktura
sanitarna).
3. Budowa, rozbudowa, przebudowa
modernizacja ścieżek np. pieszych,
rowerowych, konnych, edukacyjnych itp. oraz
szlaków turystycznych np. pieszych,
rowerowych, konnych, wodnych,
samochodowych wraz z ich oznakowaniem
oraz infrastrukturą towarzyszącą np. miejsca
postojowe, miejsca i platformy widokowe,
obiekty małej architektury, tablice
informacyjne itp.
4. Budowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja infrastruktury rekreacyjnej,
sportowej, wypoczynkowej (obiekty i
urządzenia) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą niezbędną do prowadzenia
działalności np. wypożyczalnie sprzętu
turystycznego (sportowego i rekreacyjnego)
np. wypożyczalnie sprzętu pływającego (np.
kajaki,) wypożyczalnie rowerów, bryczki, kije
nordic walking, itp.
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2. Wzmocnienie
wizerunku turystycznego,
w tym uzdrowiskowego
gminy Solec-Zdrój.
3.Rewitalizacja
przestrzenna, techniczna,
środowiskowa i
społeczna.
4. Aktywizacja zawodowa
(m.in. samozatrudnienie),
w tym utrzymanie i
tworzenie miejsc pracy w
turystyce.

Zagospodarowanie turystyczne
terenów o walorach
przyrodniczych
kulturowych oraz przestrzennych.

2.Wzmocnienie
wizerunku turystycznego,
w tym uzdrowiskowego
gminy Solec-Zdrój.
6. Rozwój inwestycji
turystycznych, w tym
zagospodarowania
turystycznego oraz
agroturystyki.
3.Rewitalizacja

Rozbudowa bazy turystycznej, w
tym m.in. noclegowej,
konferencyjnej gastronomicznej,
rekreacyjnej, sportowej,
obiektów agroturystycznych itp.

5. Budowa nowych zbiorników wodnych
przeznaczonych na cele turystyki aktywnej
6. Zagospodarowanie przestrzeni
turystycznej, w tym działania na rzecz
poprawy atrakcyjności turystycznej poprzez
np. rewitalizację przestrzeni, wyposażenie w
infrastrukturę techniczną, małą architekturę
itp.
1. Rewitalizacja terenów atrakcyjnych
turystycznie.
2. Budowa, przebudowa, modernizacja,
renowacja, doposażenie parków, centrów
rozrywki, parków linowych oraz innych
urządzeń przystosowanych do
funkcji turystycznej ( w tym np. sportowej i
rekreacyjnej).
3. Budowa, przebudowa, modernizacja,
wytyczanie ścieżek, tras, szlaków
turystycznych wraz z oznakowaniem i
infrastrukturą towarzyszącą np. miejsca
wypoczynku, miejsca postojowe, miejsca i
platformy widokowe, obiekty małej
architektury, tablice informacyjne,
monitoring itp.
4. Budowa, przebudowa, modernizacja,
renowacja, doposażenie obiektów z
przeznaczeniem na cele turystyczne i
rekreacyjne.
5. Wyposażenie obiektów turystycznych,
wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych
w sprzęt turystyczny, sportowy i rekreacyjny
np. rowery, kajaki, bryczki, kije nordic
walking, sprzęt wędkarski itp., namioty,
przyczepy kempingowe itp.
6. Budowa, przebudowa, modernizacja,
renowacja obiektów małej architektury np.
miejsca postojowe, miejsca i platformy
widokowe, siłownie zewnętrzne, stojaki na
rowery, ławki, place zabaw dla dzieci,
fontanny i inne.
7. Zagospodarowanie przestrzeni
turystycznej, w tym działania na rzecz
poprawy atrakcyjności turystycznej
poprzez np. rewitalizację przestrzeni,
wyposażenie w infrastrukturę techniczną,
małą architekturę itp.
1. Budowa, przebudowa, modernizacja,
renowacja, doposażenie obiektów
noclegowych, konferencyjnych,
gastronomicznych, sportowych,
rekreacyjnych każdego typu, w tym również
adaptacja obiektów do pełnienia funkcji
turystycznych
2. Budowa, przebudowa, modernizacja pól
namiotowych i campingowych wraz w
wyposażeniem
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przestrzenna, techniczna,
środowiskowa i
społeczna.
4. Aktywizacja zawodowa
(m.in. samozatrudnienie),
w tym utrzymanie i
tworzenie miejsc pracy w
turystyce.

2.Wzmocnienie
wizerunku turystycznego,
w tym uzdrowiskowego
gminy Solec-Zdrój
4. Aktywizacja zawodowa
(m.in. samozatrudnienie),
w tym utrzymanie i
tworzenie miejsc pracy w
turystyce.

Tworzenie i promocja oferty
turystycznej

3. Tworzenie nowej lub poszerzanie oferty
usługowej lub funkcjonalnej w obiektach
noclegowych, gastronomicznych,
sportowych, rekreacyjnych i
agroturystycznych np. SPA, medyczne,
rehabilitacyjne, rekreacyjne, konferencyjne,
kongresowe, szkoleniowe, rozrywkowe,
sportowe i inne wraz z wyposażeniem
4. Zagospodarowanie przestrzeni
turystycznej, w tym działania na rzecz
poprawy atrakcyjności turystycznej poprzez
np. rewitalizację przestrzeni, wyposażenie w
infrastrukturę techniczną, małą architekturę
itp.
1. Kampanie promujące ofertę turystyczną w
gminie i regionie, w kraju i zagranicą;
2. Wykorzystanie narzędzi promocyjnych do
podkreślania walorów turystycznych gminy;
3. Informacja turystyczna i upowszechnianie
turystyki na terenie województwa poprzez
organizację imprez turystycznych,
kulturalnych, sportowych, a także budowanie
systemu informacji turystycznej; itp.

Tabela Nr 4. Kierunki działań i powiązane z nimi typy projektów (w tym podmiotów prywatnych)

Realizacja przedsięwzięć wpisujących się w w/w typy projektów zgodnych z kierunkami
działań sprzyjać będzie:
 Poprawie stanu środowiska naturalnego i ochrony zasobów przyrodniczych i
kulturowych gminy Solec - Zdrój oraz zwiększeniu wykorzystania OZE, wód
siarkowych w infrastrukturze turystycznej.
 Tworzeniu nowych atrakcji turystycznych np. rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej.
 Poprawie stanu zagospodarowania turystycznego, w tym rozwoju usług
komunalnych.
 Poprawie dostępności komunikacyjnej.
 Tworzeniu warunków do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo.
 Wspieraniu przedsiębiorczości, w tym integracji i reintegracji zawodowej.
 Tworzeniu warunków do pracy na własny rachunek i rozwoju przedsiębiorczości.
 Pozyskiwaniu inwestorów w sferze turystyki.
 Rozwoju informacji i promocji turystycznej.
 Wspieraniu odnowy i zachowana dóbr kultury oraz nadania im nowych funkcji
turystycznych.
 Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej np. tworzenie lub modernizacja miejsc
rekreacji i terenów zielonych.
 Wspieraniu rozwoju infrastruktury turystycznej dostosowanej dla potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
 Wspieraniu tworzenia i rozwoju produktów regionalnych.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Projekty będą realizowane z różnych źródeł. Zakłada się, iż w głównej mierze wsparte będą z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
oraz z EFRR, EFS i Funduszu Spójności, POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, LGD i środki prywatne.
Wyklucza się ryzyko podwójnego dofinansowania.
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW
Źródła finansowania
Gmina
Inne JST
Dofinansowanie
Solec-Zdrój
UE
Środki
krajowe

Wyszczególnienie

Wartość
projektów

Projekty
podstawowe
Projekty
uzupełniające
Razem
%

110.866.657,00

6.588.184,00

667.800,00

53.042.837,00

4.099.070,00

7. 016. 000,00

586.000,00

18.000,00

3.019.600,00

317.800,00

117.882.657,00
100%

7.174.184,00
6,1%

685.800,00
0,6%

Tabela Nr 5. Szacunkowa wartość projektów

56.062.437,00
47,6%

4.416.870,00
3,7%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
46.468.766

3.074.600,00

49.543.366,00
42%
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5. Planowane kierunki działań

Przeprowadzona dotychczas diagnoza walorów turystycznych w gminie Solec-Zdrój pozwala
uznać, że jest to obszar charakteryzujący się dużym potencjałem przyrodniczym, kulturowym
i przestrzennym, który stanowi niewykorzystany w pełnym stopniu potencjał do rozwoju
gospodarki turystycznej, w tym do utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce.
Znaczenie turystyki w gminie Solec-Zdrój stale wzrasta, a oferty turystyczne coraz częściej
uwzględniają nowe trendy i potrzeby turystów, którzy wybierają wyjazdy częstsze, lecz
krótsze. Obserwowana na rynku usług turystycznych rosnąca tendencja do podróży na
krótsze dystanse, wpływająca na wzrost turystyki krajowej i wewnątrzregionalnej, wymaga
stałego dostosowywania oferty turystycznej gminy Solec-Zdrój do zmieniającego się
zapotrzebowania turystycznego. Niewystarczająco dobrze rozwinięta infrastruktura
turystyczna i jej nierównomierne zagospodarowanie, a także wciąż niskie zintegrowanie i
komercjalizacja produktów turystycznych to główne elementy ograniczające rozwój
gospodarki turystycznej w gminie Solec-Zdrój.
W związku z nowymi trendami panującymi w turystyce krajowej, produkty i oferty
turystyczne gminy Solec-Zdrój powinny być ukierunkowane na potrzeby konkretnych grup
klientów, którzy mają sprecyzowane potrzeby i wymagania. Rodzaje preferowanych form
turystyki zmieniają się i powstają nowe, co wynika głównie ze zmieniających się
uwarunkowań
społeczno-przestrzennych.
Wzrost
świadomości
prozdrowotnej
społeczeństwa i moda na zdrowy styl życia wykształciły coraz bardziej popularną formę
spędzania czasu wolnego - turystykę zdrowotną. Rozwijające się nowe formy turystyki
krajowej wymagają wyspecjalizowania produktów turystycznych i ofert w celu zaspokojenia
potrzeb coraz bardziej wymagających turystów. Dostosowanie oferty turystycznej gminy
Solec-Zdrój do panujących i kształtujących się trendów stwarza szansę na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej, a zarazem konkurencyjności gminy Solec-Zdrój, powiatu buskiego
i województwa świętokrzyskiego.
Plan Działania, zgodnie z zasadą planowania strategicznego, wyznacza kierunki działań dla
rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Solec-Zdrój, zgodne z zasadniczymi dokumentami
strategicznymi szczebla lokalnego oraz wojewódzkiego. Kierunki te oparte są na
endogenicznych potencjałach, które wynikają ze specyficznych uwarunkowań i zasobów
przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych gminy. Ich realizacja sprzyjać będzie rozwojowi
przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej, w tym tworzeniu warunków dla powstawania
nowych miejsc pracy oraz zapewnienia trwałości już istniejących.
Opracowana diagnoza stanu gminy Solec-Zdrój, analiza SWOT oraz analiza potencjałów
endogenicznych pozwoliła na:
 określenie stanu zasobów turystycznych gminy Solec-Zdrój;
 wskazanie roli turystyki jako jednego z głównych czynników rozwoju społeczno gospodarczego gminy Solec-Zdrój;
 określanie obszarów priorytetowych rozwoju turystyki w gminie Solec-Zdrój.
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Biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenno - funkcjonalne gminy Solec-Zdrój działania
związane z rozwojem turystyki powinny zmierzać do:
 tworzenia nowych atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym usług i atrakcji
turystycznych
 dywersyfikacji lokalnej gospodarki, opartej m.in. na wodzie siarkowej, produktach i
wydarzeniach lokalnych;
 rozbudowy infrastruktury turystycznej dostosowanej dla potrzeb osób z
niepełnosprawnościami;
 podnoszenia świadomości turystycznej wśród społeczności lokalnej;
 podejmowania wysiłków zmierzających do wydłużenia sezonu turystycznego;
 wspierania turystyki na obszarach wiejskich jako uzupełniającego źródła dochodów.

Gmina Solec-Zdrój prowadząc działania ukierunkowane na rozwój społeczno - gospodarczy
gminy zmierzać będzie do wspierania przedsiębiorstw inwestujących w rozwój turystyki,
preferując taką działalność inwestorów, w której uwzględnia się następujące aspekty:
 wzrost zatrudnienia;
 ochronę środowiska przyrodniczego;
 zwiększenie potencjału turystycznego gminy, w tym tworzenie nowych atrakcji
turystycznych oraz poprawę zagospodarowania turystycznego poprzez rozbudowę
m.in. bazy noclegowej, gastronomicznej oraz towarzyszącej;
 wpływ na wydłużenie sezonu turystycznego;
 promowania włączenia społecznego, w tym zatrudnianie osób wykluczonych
społecznie np. z niepełnosprawnościami, odmiennymi poglądami, innego wyznania.

Realizacja zaplanowanych działań ma w efekcie przyczynić się do tworzenia zintegrowanych
produktów turystycznych, rozumianych jako pakiet dóbr i usług świadczonych turystom,
które łączy konkretna idea (temat przewodni). Istniejące produkty turystyczne stanowią
konkretną ofertę gminy Solec-Zdrój, a zarazem zwiększają jej atrakcyjność i konkurencyjność
w skali regionu i kraju. Stworzenie konkretnych zintegrowanych ofert turystycznych wymaga
powiązanych działań z zakresu usług hotelarskich, gastronomicznych, transportowych,
handlowych i wielu innych na rzecz zaspokojenia potrzeb turysty. Współpraca pomiędzy
wszystkimi podmiotami działającymi dla sektora turystyki jest jednym z ważniejszych
elementów wpływających na rozwój na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Solec-Zdrój.
Proponowane do realizacji działania, wskazane w niniejszym dokumencie, charakteryzuje
spójność z Koncepcją rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim (zgodną ze Strategią
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2020), a poszczególne projekty lub typy projektów
mogą tworzyć samodzielne produkty turystyczne, które stanowią szansę na zwiększenie
zainteresowania gminą Solec-Zdrój, powiatem buskim oraz województwem świętokrzyskim
wśród turystów.
KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE SOLEC- ZDRÓJ.

Kierunki działań dla rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Solec-Zdrój wynikają z celów
operacyjnych wskazanych w Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025 i
zdefiniowane zostały jako:
1. Rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką jakość i
dostępność lokalnych usług publicznych,
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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.
Samorząd gminy Solec-Zdrój zmierzać będzie do realizacji następujących działań
wynikających z wyżej określonych kierunków:
 Wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, np. budowa,
rozbudowa i modernizacja miejsc i atrakcji turystycznych, w tym dostosowanie do
potrzeb turystów z niepełnosprawnościami;
 Wspieranie działań na rzecz rozwoju usług oraz poprawy dostępu do sektora kultury,
sportu, turystyki i rekreacji przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju;
 Wspieranie działań na rzecz kształtowania walorów i atrakcji turystycznych;
 Wspieranie działań na rzecz budowania produktów turystycznych o charakterze
innowacyjnym;
 Wspieranie działań na rzecz tworzenia i promocji produktów turystycznych, w tym
oznakowanie obiektów turystycznych oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi
marketingowych;
 Wspieranie działań na rzecz kreowania nowych form turystyki np. turystyka aktywna i
agroturystyka;
 Wspieranie działań na rzecz wzmocnienia pozycji gminy na rynku turystycznym np.
promocja oferty turystycznej gminy, sprzyjających sieciowaniu projektów;
 Wpieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej np. szkolenia oraz programy
edukacyjne ukierunkowane na obsługę ruchu turystycznego, w tym sprzyjające
przekwalifikowaniu z działalności rolniczej oraz pracy sezonowej;
 Wspieranie działań na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych związanych z
branżą turystyczną;
 Wspieranie działań na rzecz kształtowania świadomości lokalnej społeczności opartej
na historycznej, kulturowej różnorodności gminy np. promowanie wiedzy o
tradycyjnych produktach lokalnych i regionalnych;
 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej ludności np. wsparcie osób
zakładających własną działalność gospodarczą, promocja elastycznych form pracy, w
tym samozatrudnienia i firm rodzinnych.
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6. Wpływ realizacji projektów na poziom zatrudnienia

W wyniku wdrożenia Planu Działania założono powstanie bezpośrednio 65 miejsc pracy.
Wyliczenie wzrostu zatrudnienia przyjęto w oparciu o założenie realizacji co najmniej:
- 1 projektu: „Rozwój turystyki poprzez budowę obiektu uzdrowiskowo – sanatoryjnego
„MAGNOLIOWY ZDRÓJ” wraz z infrastrukturą turystyczną oraz elementami
zagospodarowania terenu”.
Założono, powstanie co najmniej 30 miejsc pracy.
- 1 projektu: „Budowa Centrum Terapii Mięśniowo – Powięziowej HOLISTIC”.
Założono, powstanie co najmniej 15 miejsc pracy.
- 1 projektu: „Przebudowa i nadbudowa obiektu sanatoryjnego „Świt” z wykorzystaniem
potencjału endogenicznego”.
Założono, powstanie co najmniej 10 miejsc pracy.
- 1 projektu: w zakresie Rozwoju zaplecza gastronomicznego i noclegowego.
Założono, powstanie co najmniej 5 miejsc pracy.
- 1 projektu: „Budowa szlaków turystycznych w miejscach cennych przyrodniczo i
kulturowo”.
Założono, powstanie co najmniej 5 miejsc pracy.
Plan Działania przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu:
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 5.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) – 60.

Zakłada się również, iż realizacja wskazanych projektów podstawowych przyczyni się do
powstania na obszarze Gminy Solec-Zdrój co najmniej 90 miejsc pracy (na jedno miejsce
pracy utworzone bezpośrednio powstaną 1–2 miejsca pracy pośrednio).
Oprócz wskaźników zatrudnienia realizacja Planu Działania pozwoli osiągnąć następujące
wskaźniki produktu:
- Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] – 3.
- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] – 2.
- Długość utworzonych szlaków turystycznych – 1,5km
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7. Źródła finansowania zadań zaplanowanych do realizacji

Źródła finansowania zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Planu Działania, Strategii
Rozwoju Gminy Solec-Zdrój, Gminnego Programu Rewitalizacji oraz harmonogram ich
realizacji.
Działania zawarte w Strategii będą finansowanie przez różne podmioty działające na terenie
miejscowości Solec - Zdrój.
W tabeli przedstawione zostały potencjalne źródła finansowania zadań zaplanowanych do
realizacji w ramach opracowanej Strategii. Wskazano priorytety inwestycyjne (określone na
okres programowania UE 2014-2020) w ramach których można uzyskać wsparcie finansowe
dla zawartych w strategii zadań.
Tabela nr 6. Możliwość finansowania zadań
Lp.

Nazwa zadania

Priorytet inwestycyjny/inne

1.

Udokumentowanie wpływu wód
mineralnych oraz borowiny
na zdrowie człowieka – ocena
właściwości zasobów wodnych
oraz złóż borowiny do celów
leczniczych.

2.

Wspieranie działań w zakresie
zrównoważonego
wykorzystania zasobów
naturalnych w
przyrodolecznictwie
Prowadzenie badań i wdrożenie

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania i innowacje, rozwijanie powiązań i
synergii
między
przedsiębiorstwami,
ośrodkami
badawczo-rozwojowymi
i
sektorem szkolnictwa wyższego, w
szczególności promowanie inwestycji w
zakresie rozwoju produktów i usług,
transferu technologii, innowacji społecznych,
Eko-innowacji, zastosowań w dziedzinie
usług
publicznych,
tworzenia
sieci,
pobudzania popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację,
oraz wspieranie badań technologicznych i
stosowanych, linii pilotażowych, działań w
zakresie wczesnej walidacji
produktów, zaawansowanych zdolności
produkcyjnych i pierwszej produkcji, w
szczególności w dziedzinie kluczowych
technologii
wspomagających,
oraz
rozpowszechnianie technologii o ogólnym
przeznaczeniu.
W zależności od rodzaju działań.

3.

Priorytet inwestycyjny 1.2

Program
operacyjny/inne

RPO WŚ 2014-2020
PO Inteligentny
Rozwój 2014-2020

W zależności od
rodzaju działań.
RPO WŚ 2014-2020
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innowacyjnych metod
ograniczających zużycie wód
leczniczych.

4.

5.

Rozbudowa i modernizacja
systemu wodno kanalizacyjnego,
szczególnie w zakresie
odprowadzania i
unieszkodliwiania
wód pokąpielowych
powstających w obiektach
uzdrowiskowych.
Wspieranie modernizacji
lokalnych kotłowni oraz
osiedlowych i zakładowych
systemów grzewczych.

6.

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej.

7.

Dokonanie aktualizacji operatu
uzdrowiskowego w części
dotyczącej zagrożeń
ekologicznych związanych z
odprowadzaniem wód
pokąpielowych.
Wspieranie przedsięwzięć
wykorzystujących energię
słoneczną do produkcji energii
elektrycznej na własne
potrzeby
Wspieranie działań w zakresie
innowacyjnych metod
wykorzystania zasobów

8.

9.

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania i innowacje, rozwijanie powiązań i
synergii
między
przedsiębiorstwami,
ośrodkami badawczo- rozwojowymi i
sektorem szkolnictwa wyższego, w
szczególności promowanie inwestycji w
zakresie rozwoju produktów i usług,
transferu technologii, innowacji
społecznych, Eko-innowacji, zastosowań w
dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację,
oraz wspieranie badań technologicznych i
stosowanych, linii pilotażowych, działań w
zakresie wczesnej walidacji produktów,
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i
pierwszej produkcji, w szczególności w
dziedzinie
kluczowych
technologii
wspomagających, oraz rozpowszechnianie
technologii o ogólnym przeznaczeniu.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie
rewitalizacji
fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.

PO Inteligentny
Rozwój 2014-2020

Priorytet inwestycyjny 4.3:
Wspieranie efektywności energetycznej
inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach
publicznych
i
sektorze
mieszkaniowym.
Priorytet inwestycyjny 4.3:
Wspieranie efektywności energetycznej
inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach
publicznych
i
sektorze
mieszkaniowym.
Środki własne / fundusz ochrony środowiska

RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020

Priorytet inwestycyjny 4.2:
Promowanie efektywności energetycznej i
korzystania z odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach.

RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
RPO WŚ 2014-2020

Priorytet inwestycyjny 1.1:
Udoskonalanie infrastruktury badań i
innowacji i zwiększanie zdolności do

RPO WŚ 2014-2020

RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
Inne
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naturalnych w zakresie usług
zdrowotnych i prozdrowotnych.
10.

Stymulowanie rozwoju
przedsiębiorczości w zakresie
usług
zdrowotnych i prozdrowotnych
w tym usług
rehabilitacyjnych i odnowy
biologicznej

11.

Digitalizacja systemu obsługi
pacjentów, w tym „karty
pacjenta” w placówkach
uzdrowiskowych.

12.

Podnoszenie świadomości i
wrażliwości ekologicznej,
promowanie zdrowego trybu
życia wśród mieszkańców
gminy (m.in. poprzez kampanię
informacyjno-edukacyjną).
Tworzenie sieci tras
rowerowych, ścieżek
edukacyjnych i szlaków
turystycznych łączących obiekty
sanatoryjne z obiektami o
szczególnym charakterze
zabytkowo -przyrodniczym.

13.

14.

Wykonanie odwiertu i budowa
otwartych basenów termalnych

15.

Inicjowanie współpracy branży
turystycznej i okołoturystycznej.
Organizacja imprez
artystycznych nawiązujących do
tradycji uzdrowiskowej i regionu
Solca -Zdroju.

16.

osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i
innowacji oraz wspieranie ośrodków
kompetencji, w szczególności tych, które leżą
w interesie Europy.
Priorytet inwestycyjny 9.1:
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na
usługi na poziomie społeczności lokalnych.
Priorytet inwestycyjny 8.2:
Wspieranie
wzrostu
gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcanie
upadających regionów przemysłowych i
zwiększenie dostępu do określonych
zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich
rozwój.
Priorytet inwestycyjny 2.3:
Wzmocnienie zastosowań TIK dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
Priorytet inwestycyjny 6.4:
Ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby
oraz wspieranie usług Eko-systemowych,
także poprzez program "Natura 2000" i
zieloną infrastrukturę
Priorytet inwestycyjny 6.3:
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Priorytet inwestycyjny 6.4:
Ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby
oraz wspieranie usług Eko-systemowych,
także poprzez program "Natura 2000" i
zieloną infrastrukturę.
Priorytet inwestycyjny 6.3:
Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego.
W zależności od rodzaju działań.

Priorytet inwestycyjny 3.4:
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na
rynkach regionalnych, krajowych i
międzynarodowych oraz do angażowania się
w procesy innowacji

RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020

RPO WŚ 2014-2020
PO Inteligentny
Rozwój 2014-2020
PO Polska
Cyfrowa 2014-2020
RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020

RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
W zależności od
rodzaju działań.
RPO WŚ 2014-2020
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17.
18.

Wzbogacenie repertuaru imprez
kulturalnych, tak by stanowiły
one wspólnie wizytówkę gminy.
Renowacja obiektów
wartościach architektonicznych i
o znaczeniu historycznym.

19.

Wspieranie inicjatyw lokalnych o
charakterze kulturowym.

20.

Wspieranie sektora społecznego
w organizacji wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych na
terenie Gminy Solec-Zdrój

21.

Wdrożenie spójnego systemu
oznakowania turystycznego

22.

Wspieranie organizacji
prowadzących działalność
turystyczną

23.

Wspieranie działań
zmierzających do tworzenia
partnerstwa na rzecz aktywizacji
gospodarczej.

Priorytet inwestycyjny 6.3:
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Priorytet inwestycyjny 6.3:
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie
rewitalizacji
fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach wiejskich
Priorytet inwestycyjny 6.3:
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Priorytet inwestycyjny 8.10:
Aktywne i zdrowe starzenie się.
Priorytet inwestycyjny 9.8:
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do
zatrudnienia.
Priorytet inwestycyjny 8.2:
Wspieranie
wzrostu
gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcanie
upadających regionów przemysłowych i
zwiększenie dostępu do określonych
zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich
rozwój.
Priorytet inwestycyjny 6.3:
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Priorytet inwestycyjny 9.8:
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do
zatrudnienia.
Priorytet inwestycyjny 8.2:
Wspieranie
wzrostu
gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcanie
upadających regionów przemysłowych
zwiększenie dostępu do określonych
zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich
rozwój
W zależności od rodzaju działań.

RPO WŚ 2014-2020
RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
PO Wiedza,
Edukacja,
Rozwój 2014-2020
RPO WŚ 2014-2020
PO

RPO WŚ 2014-2020
PO
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020
RPO WŚ 2014-2020
PO Wiedza,
Edukacja,
Rozwój 2014-2020

W zależności od
rodzaju działań.
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24.

Rewitalizacja obszaru wokół
zbiornika wodnego (dz.7-543;
dz.7-544, dz.7-673/5)

25.

Wolni od azbestu - demontaż i
bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest

26.

Poprawa estetyki sołectwa i
funkcjonalności przestrzeni
publiczne

27.

Poprawa infrastruktury
drogowej na obszarze
rewitalizacji

28.

Budowa i modernizacja
parkingów na obszarze
rewitalizacji

29.

Rewitalizacja Parku na cele
edukacyjno - wypoczynkowe

30.

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie Solca-Zdroju

31.

Przebudowa sali sportowej na
salę widowiskową wraz z
zagospodarowaniem terenu

32.

Rozbudowa Budynku GCK przy
ul. Partyzantów na potrzeby
działalności GCK poprzez
przebudowę budynku
sąsiadującego w stanie surowym
Doposażenie placówek
oświatowych z obszaru
rewitalizacji

33.
34.

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej (EWE)
wraz z instalacją OZE

Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie
rewitalizacji
fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 9.2:
Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej
ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich.
Priorytet inwestycyjny 10.1:
Inwestycje w edukację, umiejętności i
uczenie się przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Priorytet inwestycyjny 4.3:
Wspieranie efektywności energetycznej
inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w infrastrukturze publicznej, w tym w

RPO WŚ 2014-2020

Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Kielcach
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środki LGD,
środki własne
RPO WŚ 2014-2020,
środków LGD
itp.
RPO WŚ 2014-2020
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budynkach
publicznych
i
sektorze
mieszkaniowym.
Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, LGD
Królewskie Ponidzie. Zakłada się częściowy
wkład Gminy Solec-Zdrój, częściowo granty
np.
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Batorego oraz RPO WŚ 2014-2020
Poddziałanie 8.4.2
Podnoszenie umiejętności
lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze
ICT i języków obcych poprzez realizację
oddolnych
Inicjatyw
edukacyjnych,
Poddziałanie 8.5.3
Edukacja formalna i poza formalna osób
dorosłych
Priorytet inwestycyjny 3.3:
Wspieranie tworzenia i poszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług. / Środki własne

35.

Wsparcie organizacji
pozarządowych z obszaru
rewitalizacji

36.

Wsparcie inwestycyjne MŚP na
obszarze rewitalizacji

37.

EWE i OZE na budynkach
prywatnych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

38.

Edukacja ekologii

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

39.

Zwiększenie dostępu do usług
medycznych i profilaktyka
zdrowotna

40.

Budowa i modernizacja
infrastruktury wodnokanalizacyjnej na obszarze
rewitalizowanym

Priorytet inwestycyjny 8.10:
Aktywne i zdrowe starzenie się.
Priorytet inwestycyjny 9.1:
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na
usługi na poziomie społeczności lokalnych.
Priorytet inwestycyjny 6.2:
Inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w
zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez

Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich,
LGD
Królewskie
Ponidzie.
wkład Gminy
Solec-Zdrój,
granty np.
PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności,
Fundacji
Batorego oraz
RPO WŚ 2014-2020
RPO WŚ 2014-2020,
działanie
2.5 Wsparcie
inwestycyjne
sektora MŚP,
dotacji z ARiMR
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Kielcach
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Kielcach
RPO WŚ 2014-2020,
Działanie
7.3
Infrastruktura
zdrowotna i
społeczna,
środki prywatne

PO WŚ 2014-2020
Działanie
4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa,
środki własne
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41.

Budowa szerokopasmowego
internetu

42.

Organizowanie
wydarzeń/szkoleń w zakresie
edukacji ekologicznej, zdrowego
trybu życia oraz technologii
informacyjno komunikacyjnych.

43.

Realizacja programów
profilaktycznych

44.

Realizacja programów
społecznych na rzecz osób
wykluczonych społecznie oraz
dotyczących włączenia
społecznego.

45.

Budowa, rozbudowa,
modernizacja i wyposażenie
infrastruktury turystycznej, w
tym obiektów noclegowych,
gastronomicznych,
rekreacyjnych i innej
infrastruktury turystycznej.
Tworzenie nowych produktów
turystycznych w oparciu o
zasoby dziedzictwa kulturowego,
przemysłowego i naturalnego w
celu podniesienia atrakcyjności

46.

państwa członkowskie.
Zakłada się sfinansowanie w części z
dofinansowania z środków krajowych oraz
środków własnych gminy

Priorytet inwestycyjny 8.10:
Aktywne i zdrowe starzenie się.
Priorytet inwestycyjny 3.4:
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na
rynkach regionalnych, krajowych i
międzynarodowych oraz do angażowania się
w procesy innowacji.
Priorytet inwestycyjny 2.3:
Wzmocnienie zastosowań TIK dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia
Priorytet inwestycyjny 8.10:
Aktywne i zdrowe starzenie się.
Priorytet inwestycyjny 9.1:
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na
usługi na poziomie społeczności lokalnych
Priorytet inwestycyjny 8.10:
Aktywne i zdrowe starzenie się.
Priorytet inwestycyjny 9.1:
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na
usługi na poziomie społeczności
lokalnych.
Priorytet inwestycyjny 8b: Działanie 7.2:
Rozwój potencjału endogenicznego jako
element
strategii
terytorialnej
dla
określonych obszarów Osi Priorytetowej 7
Sprawne usługi publiczne.
Priorytet inwestycyjny 8b: Działanie 7.2:
Rozwój potencjału endogenicznego jako
element
strategii
terytorialnej
dla
określonych obszarów Osi Priorytetowej 7
Sprawne usługi publiczne.

Zakłada się
sfinansowanie
w części z
dofinansowania
z środków
krajowych oraz
środków
własnych gminy
RPO WŚ 2014-2020
PO Inteligentny
Rozwój 2014-2020
PO Polska
Cyfrowa 2014-2020

RPO WŚ 2014-2020

RPO WŚ 2014-2020

RPO WŚ 2014-2020

RPO WŚ 2014-2020
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inwestycyjnej i pobudzenia
rozwoju gospodarczego.

8. Zasada realizacji

Plan Działania, opierający się na potencjale turystycznym gminy Solec - Zdrój, określa
kierunki działań zmierzające do rozwoju w gminie turystyki uzdrowiskowej, aktywnej,
kulturowej, biznesowej oraz agroturystyki. Realizacja działań wskazanych w Planie Działania
możliwe jest jedynie dzięki wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy podmiotami
działającymi w sektorze publicznym i prywatnym, realizującymi projekty wpływające na
budowanie kompleksowych produktów turystycznych i rozwój gospodarki turystycznej w
gminie Solec - Zdrój. Proponowane działania mogą być realizowane indywidualnie lub
poprzez współpracę podmiotów w różnych formach organizacyjnych: partnerstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego, publiczno-społecznego, jak również projekty regionalne,
ponadregionalne i międzynarodowe.
Źródłami finansowania działań turystycznych mogą być m.in. fundusze Unii Europejskiej:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Program Operacyjny Ryby, środki z
programów współpracy międzynarodowej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i inne, budżety samorządów terytorialnych, budżety
podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora organizacji pozarządowych.
Realizatorami projektów turystycznych mogą być m.in.:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną;
 organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe;
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 instytucje kultury;
 organizacje pozarządowe;
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych;
 publiczne i niepubliczne szkoły wyższe;
 archiwa państwowe;
 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 Lokalne Grupy Działania;
 przedsiębiorcy.

9. Podsumowanie i wnioski
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Plan Działania stanowi instrument, za pomocą którego ukierunkowany został rozwój
turystyki zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Zawiera on wskazówki, w
postaci określonych kierunków działań, opisujące w jaki sposób animować rozwój turystyki w
gminie Solec - Zdrój, tak aby uwzględnić występujące potencjały endogeniczne oparte na
walorach przyrodniczych i kutrowych oraz potrzeby turystów, przedsiębiorstw i społeczności
lokalnej.
Z przeprowadzonej diagnozy oraz analizy SWOT wynika, że gmina posiada unikatowe walory
turystyczne, które wraz z odpowiednim wykorzystaniem czynników zewnętrznych mogą
wpłynąć na poprawę jej atrakcyjności turystycznej. Do najważniejszych atutów gminy Solec Zdrój pod względem atrakcyjności turystycznej należą przede wszystkim:
 pierwsze w Polsce baseny mineralne i jedne z najsilniejszych wód siarczkowych w
Europie i na świecie;
 walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe;
 położenie gminy na terenie atrakcyjnego turystycznie powiatu buskiego oraz w
niedalekiej odległości od ośrodków miejskich generujących potencjalny ruch
turystyczny, w szczególności w obszarze turystyki weekendowej;
 korzystna dostępność komunikacyjna;
 rosnąca popularność turystyki uzdrowiskowej, aktywnej, biznesowej i agroturystyki;
 zapotrzebowanie mieszkańców regionu na usługi "czasu wolnego” przy obecnej
niewystarczającej bazie turystycznej województwa;
 możliwość wykorzystania funduszy UE oraz innych źródeł zewnętrznych do rozwoju
infrastruktury turystycznej oraz tworzenia produktów turystycznych i usług zarówno
przez gminę Solec - Zdrój, podmioty publiczne, jak i przedsiębiorców.
Jednocześnie, aby w pełni wykorzystać atuty i szanse gminy do rozwoju gospodarki
turystycznej oraz poprawy jej wizerunku turystycznego, w tym uzdrowiskowego w skali kraju
niezbędne jest dążenie do zniwelowania występujących barier, związanych przede wszystkim
z:
 niewystarczająco rozwiniętą bazą noclegową, gastronomiczną oraz towarzyszącą;
 niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą turystyczną oraz techniczną;
 stałym wzrostem wymagań i oczekiwań turystów w zakresie produktów
turystycznych;
 dużą konkurencją w pozyskiwaniu środków UE oraz pozostałych środków
zewnętrznych.
Realizacja projektów oraz typów projektów wzmacniających mocne strony oraz
ograniczających bariery, sprzyjać będzie przede wszystkim:
 zainteresowaniu turystów gminą Solec - Zdrój jako uzdrowiskiem, atrakcyjnym
miejscem do wypoczynku zdrowotnego oraz uprawiania różnych form turystyki, w
tym turystyki kwalifikowanej, aktywnej, biznesowej oraz agroturystyki;
 polepszeniu turystycznego wizerunku gminy Solec - Zdrój w skali ponadregionalnej
poprzez odpowiednią promocję i informację;
 oprawie jakości bazy turystycznej i usług oraz powstawaniu nowej infrastruktury
turystycznej;
 zapewnieniu dodatkowych atrakcji turystycznych;
 wspomaganiu tradycyjnej gospodarki rolnej opartej na produktach lokalnych;
 rozwojowi współpracy na rzecz tworzenia produktów turystycznych;
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wspomaganiu rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz usług świadczonych przez
ludność miejscową.

Wskazane kierunki działań dla rozwoju gospodarki turystycznej realizowane poprzez
wskazane projekty oraz typy projektów, sprzyjać będą tworzeniu produktów turystycznych,
w ramach których rozwijane powinny być następujące formy turystyki:
 turystyka zdrowotna (medyczna/uzdrowiskowa), wypoczynkowa, w tym
weekendowa;
 turystyka poznawcza, w tym promująca walory dziedzictwa kulturowego oraz walory
przyrodnicze;
 turystyka biznesowa, konferencyjna oraz szkoleniowa wykorzystująca istniejące
atrakcje turystyczne;
 turystyka kwalifikowana np. wędkarstwo, kajakarstwo oraz inne formy turystyki
aktywnej, w tym sportowej i rekreacyjnej;
 turystyka kulinarna mająca na celu degustację lokalnych produktów żywnościowych
oraz udział w festiwalach i imprezach kulinarnych;
 turystyka wiejska i agroturystyka wykorzystująca walory przyrodnicze oraz promująca
historię i tradycję lokalną;
 turystyka piesza, rowerowa oraz jeździecka.
Realizacja określonych w Planie Działania działań poprzez zaplanowane projekty i typy
projektów, wdrażana w sposób konsekwentny i długofalowy wpłynie na rozwój
gospodarki turystycznej oraz sprzyjać będzie poprawie spójności społeczno - gospodarczej i
konkurencyjności turystycznej gminy Solec – Zdrój, powiatu buskiego oraz regionu
świętokrzyskiego.
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