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Stanowisko Rady Gminy w sprawie skomunikowania wschodniej i zachodniej części 

miejscowości Solec-Zdrój. 

Solec-Zdrój to gmina uzdrowiskowa znajdująca się w powiecie buskim. Gmina znana 
przede wszystkim z naturalnych źródeł wód siarczkowych, od dziesiątek lat 
wykorzystywanych w leczeniu i profilaktyce wielu chorób. To miejsce, które w ostatnim 
czasie przeżywa rozkwit, a ilość odwiedzających turystów liczona jest w setkach tysięcy 
rocznie.  Sytuacja taka możliwa jest dzięki odpowiedniej współpracy miejscowego samorządu 
z prywatnymi inwestorami oraz mieszkańcami tejże gminy. Dalszy rozwój szeroko rozumianej 
turystyki, zwiększenie ilości osób odwiedzających i zatrzymujących się w Solcu, wysiłki 
zmierzające do zapewnienia najwyższej jakości usług, oraz zadowolenie kuracjuszy a także 
mieszkańców, są jednym z najważniejszych celów obecnych i przyszłych działań lokalnych 
władz. 

 
Od pewnego czasu jednym z podstawowych problemów staje się skomunikowanie 

wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój oddzielonej od siebie zamkniętym 
parkiem zdrojowym. Zarówno kuracjusze jak również mieszkańcy bezustannie podnoszą 
kwestię swobodnego poruszania się po okolicy oraz konieczności szybkiego przedostania się                        
z części Solca z Basenami Mineralnymi, boiskiem sportowym i nowo projektowanym parkiem 
do soleckiego zalewu, przy którym oprócz normalnej działalności bardzo często 
organizowane są spotkania, imprezy  a ponadto wydarzenia kulturalne o szerokiej tematyce. 
Jest to miejsce tłumnie odwiedzane  i wręcz stworzone do spacerów, wypoczynku i relaksu.   

 
Kilkukrotnie powtarzane prośby samorządu, kierowane do właścicieli parku 

zdrojowego o umożliwienie komunikacji, zezwolenie kuracjuszom przebywającym w Solcu 
oraz mieszkańcom na korzystanie z parku zdrojowego oraz przejścia przez park, nie 
przyniosły żadnych rezultatów.  Podjęte obecnie rozmowy i propozycje zorganizowania 
otwartej ścieżki przez park oraz partycypacji w kosztach utrzymania parku przez Gminę, 
sprowadzają się do wymiany pism i mnożeniu  oczekiwań przez właścicieli, których samorząd 
spełnić nie może ze względu na obowiązujące przepisy. Sytuacja niestety nie daje nadziei na 
polubowne i zadowalające rozwiązanie zaistniałego problemu. 

 
 Wobec powyższego Rada Gminy Solec-Zdrój zwraca się do Wójta Gminy                             
o przeanalizowanie i rozważenie możliwości zainicjowania dopuszczalnych działań 
związanych z połączniem odpowiednim ciągiem komunikacyjnym ulicy Partyzantów z ulicą 
Leśną, z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych w tym procedury określonej                 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
        Rada Gminy Solec-Zdrój 

 

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 


